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Bladet Millennium har fået nye ejere. Onde tunger hævder, at tiden er løbet fra Mikael Blomkvist, og han
overvejer at finde et andet arbejde.

 

Lisbeth Salander er rastløs. Hun medvirker i et risikabelt hackerangreb, tilsyneladende uden nogen særlig
grund. Det ligner hende ikke.

 

En sen nat ringer professor Frans Balder, en førende autoritet inden for forskning i kunstig intelligens, til
Blomkvist. Balder påstår, at han sidder inde med en sprængfarlig historie. Han har desuden haft kontakt med

en ung, kvindelig superhacker, som har visse ligheder med en person, Blomkvist kender ganske godt.

 

Mikael Blomkvist begynder at håbe på det scoop, som både han og Millennium har hårdt brug for. Lisbeth
Salander har som sædvanlig sin helt egen dagsorden. Blomkvists og Salanders veje krydses. Endnu en gang. 
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