PÁTÝ DÍL SÉRIE
MILÉNIUM

TEĎ UŽ JI MÁM POD KŮŽÍ.
DAVID LAGERCRANTZ
Byl jsem těmi postavami úplně posedlý. Jedna z nich je novinář ve středním věku, takže se s ním dokážu ztotožnit. Druhá postava je mi velmi
vzdálená, ale její tajemství mě fascinuje. Jako novinář jsem chápal důležitost své práce a co všechno může ovlivnit. Ale jako spisovatel jsem se
svázaný necítil. A to bylo klíčem k úspěchu. Do psaní tohoto románu
jsem vložil srdce i duši.
DAVID LAGERCRANTZ

(nar. 1962) je švédský novinář a spisovatel,
autor několika úspěšných populárně-naučných knih a románů. Bestsellerový životopis Já jsem Zlatan Ibrahimović (2011; česky
Host 2014) se dostal do užší nominace na
nejprestižnější švédskou knižní cenu Augustpriset. V roce 2015 napsal pokračování
celosvětového fenoménu Milénium Stiega
Larssona. Kniha Dívka v pavoučí síti vyšla
ve více než čtyřiceti zemích a prodalo se
jí přes šest milionů výtisků. Pátý díl série
Muž, který hledal svůj stín vychází zároveň ve
dvaceti zemích.
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DAVID MUŽ, KTERÝ
LAGERCRANTZ HLEDAL SVŮJ
STÍN
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DAVID LAGERCRANTZ

NAPŘED MUSÍ ZJISTIT PRAVDU.
A PAK SE POMSTÍ.
LISBETH SALANDEROVÁ

MILÉNIUM 05
INSPIROVÁNO SÉRIÍ
STIEGA LARSSONA

DAVID
LAGERCRANTZ
MUŽ, KTERÝ
HLEDAL
SVŮJ STÍN

Lisbeth Salanderová si odpykává kratší
trest v ženské věznici Flodberga a snaží se
vyhnout konfliktu se spoluvězeňkyněmi.
Když se ale zastane mladé ženy bangladéšského původu ze sousední cely, okamžitě ji
napadne Benito, nepsaná vůdkyně věznice.
Lisbeth navštíví Holger Palmgren
a oznámí jí, že obdržel dokumenty vrhající nové světlo na bezpráví, které na ní
páchali v dětství. Lisbeth poté požádá
Mikaela Blomkvista, aby jí pomohl s pátráním. Stopy je dovedou k jistému Leovi
Mannheimeru, partnerovi makléřské firmy
Alfred Ögren. Jak je minulost bohatého
mladého muže z finančnických kruhů propletena s minulostí Lisbeth Salanderové?
A dokáže se Lisbeth postavit stupňujícím
hrozbám Benity a jejího gangu?
David Lagercrantz splétá napínavý příběh o zneužívání moci, otázkách cti a o stínech Lisbetina dětství, které ji stále pronásledují.
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