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PROLOOG
VRIJDAG 1 NOVEMBER

Het was een jaarlijks terugkerende gebeurtenis geworden. De ont-
vanger van de bloem werd nu tweeëntachtig. Wanneer de bloem
was gearriveerd, maakte hij het pakket open en verwijderde hij het
cadeaupapier. Daarna pakte hij de telefoon en toetste hij het num-
mer in van een voormalige commissaris van de recherche, die na
zijn pensioen aan het Siljanmeer was gaan wonen. De twee man-
nen waren niet alleen even oud, ze waren ook op dezelfde dag
geboren, wat in dit verband beschouwd mocht worden als een
soort ironie. De commissaris, die wist dat het gesprek na de post-
bezorging van elf uur ’s ochtends zou komen, dronk koffie terwijl
hij zat te wachten.

Dit jaar ging de telefoon al om halfelf. Hij nam op en zei hallo
zonder zijn naam te noemen.

‘Hij is er.’
‘Wat is het dit jaar?’
‘Ik weet niet wat voor bloem het is. Dat moet ik nog uitzoeken.

Hij is wit.’
‘Geen brief, vermoed ik?’
‘Nee. Niets anders dan een bloem. Eenzelfde soort lijst als vorig

jaar. Zo’n goedkoop geval dat je zelf in elkaar zet.’
‘Poststempel?’
‘Stockholm.’
‘Handschrift?’
‘Zoals altijd, in blokletters. Rechte, duidelijke letters.’
Daarmee was het onderwerp uitgeput en was het aan beide kan-

ten van de lijn even stil. De gepensioneerde commissaris leunde
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weer achterover aan de keukentafel en lurkte aan zijn pijp. Hij wist
dat er niet langer van hem verwacht werd dat hij een verlossende
of messcherpe, intelligente vraag zou stellen die nieuw licht op de
zaak zou kunnen werpen. Die tijd was al jaren voorbij en het
gesprek tussen de twee heren op leeftijd had bijna het karakter van
een ritueel rond een mysterie, waar verder niemand anders op de
wereld belang bij had om dat op te lossen.

De Latijnse naam luidde Leptospermum (Myrtaceae) rubinette. Het
was een weinig imposant gewas met kleine, heideachtige blaadjes
en een 2 centimeter grote witte bloem met vijf kroonbladeren. De
plant was ongeveer 12 centimeter hoog.

De plant kwam oorspronkelijk uit de bush en de bergachtige
streken van Australië, waar hij kon voorkomen in grote graspollen.
In Australië werd hij Desert Snow genoemd. Later zou een expert
van een botanische tuin in Uppsala constateren dat het een onge-
bruikelijke plant was, die zelden in Zweden gekweekt werd. In haar
bevindingen schreef de botanica dat de plant familie was van de
Leptospermum petersonii, en dat die vaak werd verward met zijn
aanzienlijk bekendere neef de Leptospermum scoparium, die in
Nieuw-Zeeland in overvloed groeide. Het verschil, volgens de
expert, bestond daarin dat de Rubinette een paar microscopisch
kleine roze stipjes in de punt van de kroonbladeren had, wat de
bloemen een zwak roze nuance gaf. 

De Rubinette was over het geheel genomen een verbluffend pre-
tentieloze plant. Hij had geen commerciële waarde. Hij had geen
bekende medische eigenschappen en hij kon geen hallucinaties
opwekken. Hij was niet eetbaar, kon niet worden gebruikt als kruid
en was van geen enkel nut bij de fabricage van plantaardige kleur-
stoffen. Hij had echter een zekere betekenis voor de oerbewoners
van Australië, de aboriginals, die traditioneel het gebied en de flora
rond Ayers Rock als heilig beschouwden. Het enige doel in het
leven van de plant leek om die reden dan ook te zijn: het behagen
van de omgeving met zijn onberekenbare schoonheid.

In haar uitspraak constateerde de botanica uit Uppsala dat als de
Desert Snow al nauwelijks voorkwam in Australië, hij helemaal
zeldzaam was in Scandinavië. Ze had zelf nooit een exemplaar
gezien, maar uit overleg met collega’s wist ze dat er pogingen
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waren gedaan om de plant te introduceren in een tuin in Göteborg
en dat het mogelijk was dat hij op verschillende plaatsen door par-
ticuliere plantenliefhebbers en amateur-botanici met eigen plan-
tenkasjes werd gekweekt. De oorzaak dat hij lastig te kweken was
in Zweden was dat hij een mild en droog klimaat nodig had en tij-
dens de winter binnen moest staan. Hij was ongeschikt voor kalk-
rijke grond en moest van onderaf worden bewaterd, recht streeks
naar de wortel. Hij vereiste kortom groene vingers.

Vanwege het feit dat het in Zweden een zeldzame plant was, zou
het theoretisch gezien makkelijker moeten zijn om de oorsprong
van dit betreffende exemplaar te achterhalen, maar in de praktijk
was dat een onmogelijke opgave. Er bestond geen register om in te
zoeken, er waren geen licenties om te screenen. Er was niemand die
wist hoeveel particuliere kwekers überhaupt hadden geprobeerd
een dergelijke plant te telen – het kon variëren van één persoon tot
honderden bloemenliefhebbers die de beschikking hadden over
zaden of planten. Die konden privé gekocht zijn of per postorder
bij een of andere tuinder of botanische tuin ergens in Europa. Ze
konden zelfs zijn meegenomen van een reis naar Australië. Het
identificeren van deze kwekers uit de miljoenen Zweden die een
kleine plantenkas bezaten of een bloempot op de vensterbank had-
den staan, was met andere woorden een hopeloze taak.

Het was er slechts één uit de reeks met mysterie omgeven bloe-
men die altijd op 1 november in een gewatteerde envelop aan-
kwam. De soort varieerde elk jaar, maar het waren mooie en vaak
relatief zeldzame bloemen. Zoals altijd was de bloem geperst, zorg-
vuldig op aquarelpapier bevestigd en in een eenvoudige lijst van 29
bij 16 centimeter achter glas geplaatst.

Het mysterie van de bloemen had nooit grote bekendheid gekre-
gen in de media of bij het publiek, en was alleen binnen een
beperkte kring bekend. Drie decennia geleden was het jaarlijkse
arriveren van de bloem voorwerp geweest van analyse – bij het
gerechtelijk laboratorium, onder vingerafdrukexperts en grafolo-
gen, onder rechercheurs en bij een groep familieleden en vrienden
van de ontvanger. Nu kende het drama nog slechts drie acteurs: de
jarige ontvanger, de gepensioneerde politieman en uiteraard de
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onbekende goede gever. Omdat zeker de eerste twee zich op een
dusdanig respectabele leeftijd bevonden dat het hoog tijd werd om
zich voor te bereiden op het onvermijdelijke, zou de kring van
geïnteresseerden bovendien spoedig kleiner worden.

De gepensioneerde politieman was een gelouterde veteraan. Hij
zou nooit zijn eerste optreden vergeten, dat bestond uit het oppak-
ken van een gewelddadige en stomdronken seinwachter voordat
hij nog meer ellende zou veroorzaken voor zichzelf of iemand
anders. Gedurende zijn carrière had hij stropers, plegers van huise-
lijk geweld, oplichters, autodieven en alcomobilisten opgebracht.
Hij had inbrekers, berovers, helers, verkrachters en ten minste één
min of meer geesteszieke bommenmaker ontmoet. Hij was betrok-
ken bij negen onderzoeken naar moord of doodslag. Vijf hiervan
waren van het soort geweest waarbij de dader zelf de politie had
gebeld en vol berouw had bekend dat hij zijn vrouw of broer of een
ander naast familielid had vermoord. Drie onderzoeken vergden
het nodige speurwerk; twee waren na een paar dagen opgelost en
eentje na twee jaar met behulp van de rijksrecherche.

Het negende geval was politioneel opgelost, dat wil zeggen, de
onderzoekers wisten wie de moordenaar was, maar het bewijs was
zo zwak dat de officier van justitie had besloten om de zaak te laten
rusten. De zaak was tot verontwaardiging van de commissaris uit-
eindelijk verjaard. Maar over het geheel genomen kon hij terugkij-
ken op een imponerende carrière en zou hij tevreden moeten zijn
met wat hij had bereikt.

Hij was allesbehalve tevreden.
Voor de commissaris was ‘Het geval met de geperste bloemen’

een resterende doorn – de enige niet-opgeloste, frustrerende zaak
waar hij verreweg de meeste tijd aan had besteed.

De situatie was dubbel bespottelijk omdat hij na letterlijk dui-
zenden uren piekeren, zowel binnen als buiten werktijd, niet eens
met zekerheid kon zeggen of er wel sprake was van een misdaad.

Beide mannen wisten dat de persoon die de bloem had ingelijst
handschoenen had gedragen en dat er geen vingerafdrukken zou-
den zijn; niet op de lijst en niet op het glas. Ze wisten ook dat het
onmogelijk zou zijn om de afzender op te sporen. Ze wisten dat de
lijst in fotozaken en papierwinkels over de hele wereld verkocht
werd. Er was gewoon niets te onderzoeken. En het poststempel had
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gevarieerd; meestal kwam het uit Stockholm, maar drie keer kwam
het uit Londen, twee keer uit Parijs, twee keer uit Kopenhagen, één
keer uit Madrid, één keer uit Bonn en één keer, zeer raadselachtig,
uit Pensacola, VS. Terwijl alle overige steden bekende hoofdsteden
waren, was Pensacola zo onbekend geweest dat de commissaris de
stad in een atlas had moeten opzoeken.

Toen ze hadden opgehangen, zat de net tweeëntachtig geworden
jarige een hele tijd stil naar de mooie, maar betekenisloze Austra-
lische bloem te kijken, waar hij de naam nog niet van wist. Vervol-
gens keek hij naar de wand boven zijn bureau. Daar hingen
drieënveertig ingelijste geperste bloemen achter glas in vier rijen
van tien en een onafgesloten rij met vier lijsten. In de bovenste rij
ontbrak een lijst. Plaats nummer negen was leeg. De Desert Snow
zou nummer vierenveertig worden.

Voor het eerst echter gebeurde er iets wat het patroon van voor-
gaande jaren doorbrak. Opeens, zonder enige waarschuwing voor-
af begon hij te huilen. Hij was zelf verbaasd over deze plotselinge
uitbarsting van gevoelens na bijna veertig jaar.
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DEEL 1

INCITATIE
20 december tot 3 januari

Achttien procent van de vrouwen in Zweden 
is weleens bedreigd door een man.
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1
VRIJDAG 20 DECEMBER

De rechtszaak was overduidelijk voorbij en alles wat gezegd had
kunnen worden, was al gezegd. Dat hij veroordeeld zou worden,
daar had hij geen seconde aan getwijfeld. Het schriftelijke vonnis
was vrijdagmorgen om tien uur bekendgemaakt, nu restte alleen
nog een slotsamenvatting van de verslaggevers die in de gang voor
het gerechtsgebouw stonden te wachten.

Mikael Blomkvist zag ze staan en treuzelde even. Hij wilde het
vonnis dat net over hem was uitgesproken niet ter discussie stellen,
maar de vragen waren onvermijdelijk en hij wist – als geen ander
– dat ze gesteld en beantwoord moesten worden. Zo voelt het om
een misdadiger te zijn, dacht hij. Aan de verkeerde kant van de
microfoon. Hij rekte zich opgelaten uit en probeerde een glimlach
tevoorschijn te toveren. De journalisten glimlachten terug en knik-
ten hem vriendelijk, haast gegeneerd, toe.

‘Eens even kijken ... Aftonbladet, Expressen, TT, TV4 en ... waar
bent u van? ... Mooi, Dagens Industri. Ik moet een bekende Zweed
zijn geworden,’ constateerde Mikael Blomkvist.

‘Geef ons iets om te citeren, Kalle Blomkvist,’ zei de verslaggever
van de ene avondkrant.

Mikael Blomkvist, zijn volledige naam luidde Carl Mikael
Blomkvist, moest zichzelf zoals altijd dwingen om zijn ogen niet
ten hemel te slaan wanneer hij zijn bijnaam hoorde. Ooit, twintig
jaar geleden, toen hij drieëntwintig jaar oud was en net aan zijn
eerste vakantiebaan als journalist begonnen was, had Mikael
Blomkvist bij toeval een liga van bankrovers ontmaskerd die in
twee jaar tijd vijf opmerkelijke kraken hadden gepleegd. Dat het
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telkens dezelfde liga was, daarover bestond geen twijfel; hun spe-
cialiteit was kleine dorpen binnen te rijden en met militaire preci-
sie een of twee banken per keer te beroven. Ze hadden latex
maskers van Walt Disney-figuren gedragen en werden met een niet
geheel onbegrijpelijke politielogica tot ‘de Donald Duck-liga’
gedoopt. De kranten bestempelden hen echter als ‘de Berenliga,’
wat iets serieuzer klonk, aangezien ze bij twee gevallen meedogen-
loos en schijnbaar zonder zich om het wel en wee van de mensen
te bekommeren waarschuwingsschoten hadden gelost en passan-
ten of nieuwsgierigen hadden bedreigd.

De zesde kraak was midden in de zomer bij een bank in
Östergötland. Een verslaggever van de lokale radio bevond zich
toevallig in de bank toen de beroving plaatsvond en reageerde vol-
gens het boekje. Zo gauw de overvallers de bank hadden verlaten
liep hij naar een telefooncel en belde hij het bericht door voor
directe uitzending.

Mikael Blomkvist bracht een paar dagen met een vrouwelijke
kennis door in het zomerhuisje van haar ouders in de buurt van
Katrineholm. Zelfs toen de politie ernaar vroeg kon hij niet precies
zeggen waarom hij het verband had gelegd, maar op het moment
dat hij het nieuws hoorde moest hij denken aan een groep van vier
jongens in een zomerhuisje een paar honderd meter verderop. Hij
had ze een paar dagen eerder gezien toen ze buiten op het erf aan
het badmintonnen waren geweest en hij hun met zijn vriendin
voorbij was gewandeld op weg naar een kiosk voor een ijsje.

Alles wat hij had gezien, waren vier blonde en goed getrainde
jonge jongens in korte broek en met ontbloot bovenlijf. Het waren
duidelijk bodybuilders en er was iets met de badmintonnende
jongemannen geweest waardoor hij een keer extra gekeken had –
wellicht doordat de wedstrijd plaatsvond in de brandende zon
met iets wat hij ervoer als gewelddadig gefocuste energie. Het zag
er niet uit als een simpel tijdverdrijf, dat was waardoor ze Mikael
waren opgevallen.

Er was geen rationele aanleiding om ze ervan te verdenken bank-
rovers te zijn, maar toch had hij een wandelingetje gemaakt en was
hij op een heuveltje gaan zitten vanwaar hij uitzicht had over het
huisje, en waar hij kon constateren dat er op dat moment niemand
aanwezig was. Het duurde ongeveer veertig minuten voor de jon-
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gens terugkwamen en een Volvo op het erf parkeerden. Het stel leek
haast te hebben en ze sleepten ieder een sporttas mee naar binnen,
wat op zich niets anders hoefde te betekenen dan dat ze ergens
waren wezen zwemmen. Maar een van hen keerde terug naar de
auto en haalde daar een voorwerp uit dat hij snel afdekte met een
trainingsjack, en zelfs vanaf zijn relatief afgelegen observatiepost
kon Mikael constateren dat dat een oude AK4 was, een automati-
sche karabijn, van hetzelfde soort als waarmee hijzelf onlangs een
jaar getrouwd was geweest tijdens zijn militaire dienst. Hij belde
daarop de politie en vertelde over zijn waarnemingen. Dat vormde
de opmaat voor een drie etmalen durende, en intensief door die
media bewaakte belegering van het zomerhuisje, met Mikael op de
eerste rang en met een aanzienlijk verhoogd honorarium van die
ene avondkrant. De politie richtte haar hoofdkwartier in in een
caravan op het terrein van het zomerhuisje waar Mikael logeerde.

De val van de Berenliga gaf Mikael precies de sterrenstatus die hij
als jonge journalist in de branche nodig had. De keerzijde van de
medaille was dat die andere avondkrant het niet kon laten te ope-
nen met de kop KALLE BLOMKVIST HEEFT ZAAK OPGELOST. De schert -
sende tekst was geschreven door een oudere columniste en bevatte
een dozijn verwijzingen naar Astrid Lindgrens kinderboeken over
superdetective Blomkwist. Tot overmaat van ramp had de krant
het geheel geïllustreerd met een korrelige foto waarop Mikael met
halfopen mond en met zijn wijsvinger in de lucht een geünifor-
meerde politieman instructies leek te geven. In feite had hij hem de
weg gewezen naar de plee achter het huisje.

Het maakte niet uit dat Mikael Blomkvist nooit van zijn leven zijn
andere voornaam Carl had gebruikt en nog nooit een tekst had
ondertekend met de naam Carl Blomkvist. Vanaf dat moment was
hij tot zijn wanhoop bij zijn collegajournalisten bekend als ‘Kalle
Blomkvist,’ een bijnaam die werd uitgesproken op honende, plage-
rige toon. Niet onvriendelijk maar ook nooit echt vriendelijk. Met
alle respect voor Astrid Lindgren, hij was dol op haar boeken, maar
hij haatte die bijnaam. Het kostte hem vele jaren en veel zwaarde-
re journalistieke verdiensten voordat dat epitheton begon te ver-
bleken, en nog steeds werd hij onaangenaam getroffen als die
naam in zijn nabijheid werd gebruikt.
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Dus glimlachte hij vreedzaam en keek hij de verslaggever van de
avondkrant aan.

‘Ach, verzin maar wat. Jij fantaseert er toch altijd op los.’
De toon was niet onvriendelijk. Ze kenden elkaar allemaal min

of meer en Mikaels grootste critici schitterden door afwezigheid.
Hij had vroeger met een van hen samengewerkt en op een feest een
paar jaar terug was hij er bijna in geslaagd een andere te versieren,
‘Zij van TV4’.

‘Je hebt er binnen behoorlijk van langs gekregen,’ constateerde
Dagens Industri, die blijkbaar een jonge vervanger had gestuurd.

‘Tja,’ erkende Mikael. Iets anders kon hij moeilijk zeggen.
‘Hoe voelt dat?’
Ondanks de ernst van de situatie konden Mikael én de oudere

journalisten het niet laten om te glimlachen over deze vervolg-
vraag. Mikael wisselde een blik met TV4. Hoe voelt dat? De vraag
waarvan Serieuze Journalisten altijd beweren dat dat de enige
vraag is die die Belachelijke Sportverslaggevers ooit aan de Sport-
man-Buiten-Adem aan de andere kant van de finish weten te stel-
len. Maar toen werd hij weer serieus.

‘Ik kan natuurlijk alleen maar zeggen dat het me spijt dat de
rechtbank niet tot een andere conclusie is gekomen,’ antwoordde
hij wat formeel.

‘Drie maanden gevangenisstraf en 150.000 kronen schadever-
goeding. Dat hakt erin,’ zei ‘Zij van TV4’.

‘Dat overleef ik wel.’
‘Ga je Wennerström je verontschuldigingen aanbieden? Hem de

hand schudden?’
‘Nee, dat kan ik me haast niet voorstellen. Mijn opvatting over de

zakenmoraal van de heer Wennerström is niet noemenswaardig
veranderd.’

‘Dus u beweert nog steeds dat hij een schurk is?’ vroeg Dagens
Industri snel.

Er ging een stukje met een potentieel vernietigende kop schuil
achter die vraag en Mikael zou over de bananenschil hebben kun-
nen uitglijden als de journalist het gevaar niet aangewakkerd had
door de microfoon wat al te ijverig naar voren te steken. Hij dacht
een paar seconden over het antwoord na.

De rechtbank had zojuist vastgesteld dat Mikael Blomkvist
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financieel expert Hans-Erik Wennerström in diskrediet had
gebracht. Hij was veroordeeld voor smaad. Het proces was afge-
rond en hij was niet van plan om in beroep te gaan. Maar wat zou
er gebeuren als hij zijn beweringen onvoorzichtig zou herhalen,
terwijl hij nog op de trappen van de rechtbank stond? Mikael
besloot dat hij het antwoord niet wilde weten.

‘Ik vond dat ik goede redenen had om de gegevens die ik had te
publiceren. De rechtbank was een andere mening toegedaan en ik
moet natuurlijk accepteren dat het juridische proces zijn loop
heeft gehad. Nu gaan we op de redactie het vonnis zorgvuldig
bespreken voordat we een beslissing nemen over wat we gaan
doen. Meer dan dit valt er niet aan toe te voegen.’

‘Je was vergeten dat je als journalist je beweringen altijd moet
kunnen staven,’ zei ‘Zij van TV4’ met een scherpe klank in haar
stem. Die bewering kon moeilijk worden ontkend. Ze waren goede
vrienden geweest. Haar gezicht was neutraal, maar Mikael meende
teleurstelling en afstandelijkheid in haar ogen te kunnen zien.

Mikael Blomkvist bleef nog een paar pijnlijke minuten staan om
vragen te beantwoorden. De vraag die onuitgesproken in de lucht
hing, maar die geen reporter durfde te stellen, misschien omdat hij
zo gênant onbegrijpelijk was, was hoe Mikael een tekst had kun-
nen schrijven die niets substantieels bevatte. De aanwezige verslag-
gevers, de vervanger van Dagens Industri uitgezonderd, waren
allemaal veteranen met een brede ervaring. Voor hen lag het ant-
woord op die vraag achter de grens van het begrijpelijke.

TV4 posteerde hem voor de deur van het raadhuis en stelde de
vragen afzonderlijk voor de camera. Ze was vriendelijker dan hij
verdiende en er bleven voldoende citaten over opdat alle reporters
tevreden zouden zijn. De story zou resulteren in grote koppen, dat
was onvermijdelijk, maar hij dwong zichzelf te bedenken dat dit
niet de grootste mediagebeurtenis van het jaar was. De journalis-
ten hadden gekregen wat ze wilden hebben en trokken zich terug
op hun betreffende redacties.

Hij was van plan geweest te gaan lopen, maar het was een winde-
rige decemberdag en hij had het al koud gekregen van het inter-
view. Toen hij eenzaam op de trap van het raadhuis stond, keek hij
op en zag hij William Borg uit zijn auto stappen, waarin hij gedu-
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rende het interview gezeten had. Ze keken elkaar aan, toen glim-
lachte William Borg.

‘Het was het waard om hierheen te komen, alleen al om jou met
dat papier in handen te zien.’

Mikael gaf geen antwoord. William Borg en Mikael Blomkvist
kenden elkaar al vijftien jaar. Ze hadden een keer als plaatsvervan-
gend financieel verslaggever bij een ochtendkrant samengewerkt.
Misschien kwam het doordat het niet boterde tussen hen, maar er
was daar een levenslange vijandschap ontstaan. Borg was in Mi -
kaels ogen een slechte reporter geweest en een bekrompen, wraak-
zuchtig mens die zijn omgeving kwelde met belegen grappen en
zich denigrerend uitsprak over oudere, meer ervaren journalisten.
Hij leek in het bijzonder een hekel te hebben aan oudere vrouwe-
lijke verslaggevers. Ze hadden een eerste ruzie gehad die gevolgd
was door wat verder gezeur, totdat de tegenstelling persoonlijk was
geworden.

Door de jaren heen waren Mikael en William Borg elkaar met
regelmatige tussenpozen tegengekomen, maar eind jaren negentig
waren ze pas écht vijanden geworden. Mikael had een boek
geschreven over financiële journalistiek en had uitvoerig geciteerd
uit een grote hoeveelheid minder snuggere artikelen van Borgs
hand. In Mikaels versie leek Borg een gewichtigdoenerig iemand te
zijn die de meeste gegevens verkeerd had begrepen en lovende arti-
kelen had geschreven over internetbedrijven die al bijna over de
kop gingen. Borg had Mikaels analyse niet op prijs gesteld en tij-
dens een toevallige ontmoeting in een café op Södermalm was het
bijna tot een handgemeen gekomen. Borg had op hetzelfde
moment de journalistiek verlaten en werkte nu tegen een aanzien-
lijk hoger salaris als voorlichter bij een bedrijf dat tot overmaat van
ramp deel uitmaakte van de belangensfeer van industrieel Hans-
Erik Wennerström.

Ze keken elkaar langdurig aan voordat Mikael zich omdraaide en
wegliep. Typisch iets voor Borg om naar het raadhuis te rijden,
alleen maar om hem te gaan staan uitlachen.

Toen hij wegliep kwam net bus 40 eraan en hij sprong erin, voor-
namelijk om daar weg te komen. Hij stapte uit bij het Fridhems-
plan en stond besluiteloos bij de halte, nog steeds met het vonnis
in zijn hand. Uiteindelijk besloot hij om over te steken naar Café
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Anna naast de ingang van de parkeergarage van het hoofdbureau
van politie.

Minder dan een halve minuut nadat hij een koffie verkeerd en
een broodje had besteld, begon het radionieuws van twaalf uur.
Het onderwerp over hem kwam als derde, na een zelfmoordaan-
slag in Jeruzalem en het nieuws dat de regering een commissie had
benoemd die onderzoek ging doen naar een nieuwe, vermeende
kartelvorming binnen de bouwnijverheid.

‘De journalist Mikael Blomkvist van het tijdschrift Millennium
is vrijdagochtend veroordeeld tot drie maanden gevangenis-
straf wegens openlijke smaad van industrieel Hans-Erik Wen-
nerström. In een opmerkelijk artikel eerder dit jaar over de
zogenaamde Minos-affaire beweerde Blomkvist dat Wen-
nerström overheidsgeld, bedoeld voor industriële investeringen
in Polen, had gebruikt voor wapentransacties. Mikael Blom -
kvist werd tevens veroordeeld tot het betalen van een schade-
vergoeding van 150.000 kronen. In een commentaar zegt
Wennerströms advocaat Bertil Camnermarker dat zijn cliënt
content is met het vonnis. “Het is een buitengewoon ernstige
vorm van kwaadsprekerij,” aldus Camnermarker.’

Het vonnis besloeg zesentwintig kantjes. Het was een uiteenzetting
van de argumenten op grond waarvan Mikael schuldig was bevon-
den aan vijftien gevallen van vuige smaad jegens zakenman Hans-
Erik Wennerström. Mikael constateerde dat elk van de punten
waarvoor hij was aangeklaagd 10.000 kronen kostte plus zes dagen
gevangenisstraf. Exclusief de proceskosten en zijn eigen advocaat-
kosten. Hij durfde er niet eens over na te denken op welk bedrag
de nota zou blijven steken, maar hij constateerde tevens dat het
ook erger had kunnen zijn; de rechtbank had hem op zeven pun-
ten vrijgesproken.

In hetzelfde tempo als waarmee hij de formuleringen in het von-
nis las, kreeg hij een steeds grotere klomp, een steeds onbehaaglij-
ker gevoel in zijn maagstreek. Dat verbaasde hem. Toen het proces
begon, had hij al geweten dat hij veroordeeld zou worden tenzij er
een wonder zou gebeuren. Op dat moment had daar geen twijfel
over bestaan en had hij zich met die gedachte verzoend. Hij had de
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twee gerechtsdagen vrij onbekommerd uitgezeten en hij had ook
elf dagen, zonder iets bijzonders te voelen, gewacht tot de recht-
bank tot een vonnis zou komen en de tekst zou formuleren die hij
nu in zijn hand hield. Pas nu, nu het proces voorbij was, ging er een
gevoel van onbehagen door hem heen.

Toen hij een hap nam, leek het brood in zijn mond op te zwellen.
Hij had moeite met slikken en schoof het broodje opzij.

Het was de eerste keer dat Mikael Blomkvist was veroordeeld
voor een strafbaar feit – het was überhaupt de eerste keer dat hij
verdacht werd of ergens voor was aangeklaagd. Verhoudingsgewijs
was het vonnis een bagatel. Hij had geen zware misdaad begaan.
Het ging immers niet om een gewapende roofoverval, moord of
verkrachting. Financieel gezien was het vonnis echter voelbaar.
Millennium was niet het vlaggenschip van de mediawereld, met
onbeperkte financiële middelen, het tijdschrift leefde van de mar-
ges, maar het vonnis was ook weer geen catastrofe. Het probleem
was dat Mikael een van de mede-eigenaren van Millennium was
terwijl hij, hoe idioot ook, tevens scribent en de verantwoordelijk
uitgever van het blad was. De schadevergoeding, 150.000 kronen,
wilde Mikael uit eigen zak betalen, wat zijn spaargeld grotendeels
zou wegvagen. Het tijdschrift zou de proceskosten betalen. Met
verstandige spaarzaamheid moest het lukken.

Hij bedacht dat hij zijn appartement misschien zou moeten ver-
kopen, wat hem aan het hart zou gaan. Aan het eind van de onbe-
zorgde jaren tachtig, in een periode waarin hij een vaste baan had
gehad en een relatief goed inkomen, was hij gaan uitkijken naar
permanente woonruimte. Hij had talloze appartementen bekeken
en de meeste afgewezen voordat hij was gestruikeld over een zol-
derverdieping van 65 vierkante meter precies aan het begin van de
Bellmansgatan. De vorige eigenaar was begonnen deze in te rich-
ten tot een bewoonbare woning maar had plotseling een baan
gekregen bij een of ander internetbedrijf in het buitenland en
Mikael had het renovatieobject voordelig kunnen overnemen.

Mikael had de tekeningen van de binnenhuisarchitect terzijde
gelegd en had het werk zelf afgemaakt. Hij besteedde geld aan de
badkamer en de keuken, en liet de rest zitten. In plaats van een par-
ketvloer te leggen en binnenmuren op te trekken voor het geplan-
de tweekamerappartement, schuurde hij de bestaande houten
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vloer op, smeerde hij de grove muren vol latex en dekte hij de erg-
ste onvolkomenheden af met een paar aquarellen van Emanuel
Bernstone. Het resultaat was een volstrekt open appartement, met
een slaapgedeelte achter een boekenkast en een eet- en zithoek
naast een kleine keuken annex bar. Het appartement had twee
ramen in dakkapellen en een raam aan de voorkant met uitzicht
over het water van Riddarfjärden en de daken van Gamla Stan, de
oude binnenstad. Hij kon net een glimpje water bij Slussen zien en
keek uit op het stadhuis. Op dit moment zou hij zich zo’n apparte-
ment niet kunnen veroorloven, maar hij wilde het graag behouden.

Toch was het feit dat hij misschien riskeerde zijn flat kwijt te
raken niets vergeleken met de fikse dreun die hij beroepsmatig had
gehad. Reparatie van de schadelijke invloeden daarvan zou meer
tijd in beslag nemen. Als die überhaupt gerepareerd konden wor-
den.

Het was een kwestie van vertrouwen. In de nabije toekomst zou-
den veel redacteuren aarzelen een verhaal te publiceren dat van
zijn hand afkomstig was. Hij had nog steeds voldoende vrienden in
de branche die het zouden accepteren dat hij ten prooi was geval-
len aan pech en toeval, maar hij had geen geld meer voor misstap-
pen, zelfs geen kleine.

Wat echter het meest pijn deed was de vernedering.
Hij had alle troeven in handen gehad, maar hij had toch verloren

van een halve gangster in Armani-kostuum. Een smeerlap die er
schofterige beurspraktijken op na hield. Een yup met een bekende
advocaat, die grijnzend het proces doorgekomen was.

Hoe had het verdomme zo mis kunnen gaan?

De Wennerström-affaire was zo veelbelovend begonnen in de kuip
van een gele Mälar-30 op de zaterdag van het midzomerweekend
anderhalf jaar geleden. Het was allemaal toeval geweest en dat was
voortgekomen uit het feit dat een voormalige collegajournalist,
tegenwoordig informatiebobo bij de provincie, zijn nieuwe vrien -
din had willen imponeren en onbezonnen een Scampi had ge -
huurd om een paar dagen ongepland maar romantisch langs de
scherenkust te gaan zeilen. De vriendin, net verhuisd uit Hallsta-
hammar om in Stockholm te gaan studeren, had zich na enige
weerstand laten overhalen, met het voorbehoud dat haar zus en de
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vriend van haar zus ook mee mochten. Niemand van het trio uit
Hallstahammar had ooit eerder in een zeilboot gezeten. Het pro-
bleem was alleen dat de informatiebobo wel enthousiast was, maar
ook geen zeilervaring had. Drie dagen voor vertrek had hij wan-
hopig naar Mikael gebeld en hem overgehaald mee te gaan als vijf-
de bemanningslid en navigatiedeskundige.

Mikael had de boot eerst afgehouden, maar was overstag gegaan
door de belofte van een paar dagen ontspanning aan de scheren-
kust met, zoals dat heette, lekker eten en aangenaam gezelschap.
Van deze voorspiegelingen was echter niets terechtgekomen en de
zeiltocht had zich ontwikkeld tot een veel grotere catastrofe dan hij
zich had kunnen voorstellen. Ze hadden de mooie, waar weinig
spannende route gevaren van Bullandö omhoog door Furusunds-
leden. Ze voeren 5 meter per seconde, toch was de nieuwe vrien din
van de informatiebobo onmiddellijk zeeziek geworden. Haar zus
had ruzie gekregen met haar vriend, en geen van hen toonde ook
maar enige bereidheid iets over zeilen te leren. Het was al spoedig
duidelijk geworden dat Mikael degene was die de boot zou moeten
besturen, terwijl de anderen met welwillende maar voornamelijk
zinloze adviezen kwamen. Na de eerste overnachting in een baai op
Ängsö was hij in staat geweest om aan te leggen in Furusund en de
bus naar huis te nemen. Alleen het wanhopige gesmeek van de
informatiebobo had hem aan boord gehouden.

De volgende dag om twaalf uur, vroeg genoeg zodat er nog lege
plaatsen zouden zijn, hadden ze aangelegd bij de gastensteiger van
de jachthaven van Arholma. Ze hadden iets te eten gemaakt en net
geluncht toen Mikael een gele kunststof M-30 in het oog kreeg die
alleen op het grootzeil de baai binnengleed. De boot maakte een
kalme bocht terwijl de schipper uitkeek naar een plaatsje aan de
steiger. Mikael keek om zich heen en constateerde dat de ruimte
tussen hun Scampi en een H-Boot aan stuurboord vermoedelijk
het enige gat was, en dat dat precies groot genoeg zou zijn voor die
smalle M-30. Hij ging op het achterschip staan en wees; de schip-
per van de M-30 stak zijn hand op als dank en gierde naar de stei-
ger. Een zeiler alleen die geen zin had om de motor aan te zetten,
dacht Mikael. Hij hoorde het ratelen van de ankerketting en een
paar seconden later ging het grootzeil omlaag, terwijl de schipper
zich als een druk baasje heen en weer bewoog om het roer recht te

22

09-0721 awb - mannen die... haten 8e druk  07-07-2009  14:50  Pagina 22



houden en tegelijkertijd het voorschip vast te gaan leggen met een
touw.

Mikael klom op de reling en stak een hand uit om aan te geven
dat hij het touw aan kon pakken. De nieuwkomer maakte een laat-
ste koerswijziging en gleed perfect tot aan het achterschip van de
Scampi, haast zonder vaart. Pas op het moment dat de nieuwko-
mer het touw naar Mikael gooide, herkenden ze elkaar en lachten
ze elkaar hartelijk toe.

‘Hé, Robban,’ zei Mikael. ‘Waarom gebruik je de motor niet, dan
schraap je niet alle verf van de boten in de haven.’

‘Hé, Micke. Ik vond al dat je iets bekends had. Ik zou mijn motor
graag gebruiken als ik hem maar aan de praat kreeg. Het kreng
heeft het twee dagen geleden bij Rödlöga begeven.’

Ze schudden elkaar over de reling de hand.
Een eeuwigheid geleden, op de middelbare school van Kungs-

holmen in de jaren zeventig, waren Mikael Blomkvist en Robert
Lindberg vrienden geweest, heel goede vrienden zelfs. Zoals zo
vaak met oude schoolvrienden was de vriendschap na het eind-
examen geëindigd. Ze waren ieder hun eigen weg gegaan en had-
den elkaar de laatste twintig jaar misschien zes keer gezien. Nu ze
elkaar onverwacht op de steiger van Arholma ontmoetten, hadden
ze elkaar minstens zeven, acht jaar niet gezien. Ze namen elkaar
nieuwsgierig op. Robert was bruinverbrand, met samengeklit haar
en een baard van twee weken oud.

Mikael voelde zich plotseling in een beter humeur. Toen de
informatiebobo en zijn onnozele gezelschap aan wal waren gegaan
om bij het winkeltje aan de andere kant van het eiland om de mei-
boom te gaan dansen, was hij met haring en snaps in de zitkuip
van de M-30 met zijn oude schoolkameraad blijven kletsen.

Later op de avond, nadat ze de strijd tegen de beruchte Arholma-
mug hadden opgegeven, waren ze in de roef gaan zitten, en na een
aanzienlijk aantal glaasjes was het gesprek veranderd in een
vriendschappelijk gehakketak over moraal en ethiek in de zaken-
wereld. Beiden hadden ze een carrière verkozen die zich op de een
of andere manier richtte op ’s rijks financiën. Robert Lindberg was
na de middelbare school naar de HEAO gegaan en was in het bank-
wezen terechtgekomen. Mikael Blomkvist was op de School voor
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de Journalistiek beland en had een groot deel van zijn werkzame
leven besteed aan het onthullen van twijfelachtige zaakjes bin-
nen juist dat bankwezen en de zakenwereld. Het gesprek ging op
een gegeven moment over het moreel juiste van bepaalde
arbeidsovereenkomsten met een gouden handdruk, een vertrek-
premie bij gedwongen ontslag, die in de jaren negentig in wer-
king waren getreden. Na een van de meest opzienbarende
zakenmannen met zo’n vertrekpremie dapper te hebben verde-
digd had Lindberg zijn glas neergezet en had hij tegen zijn wil
geconstateerd dat er ondanks alles meerdere corrupte smeerlap-
pen in de zakenwereld rondliepen. Hij had Mikael plotseling
serieus aangekeken.

‘Jij bent onderzoeksjournalist en schrijft over financiële misstan-
den, waarom schrijf je niets over Hans-Erik Wennerström?’

‘Ik wist niet dat er over hem iets te schrijven viel.’
‘Je moet graven, graven, verdomme. Hoeveel weet je over het SIB-

programma?’
‘Tja, dat was een soort ontwikkelingsprogramma in de jaren

negentig om de industrie in de voormalige Oostbloklanden te hel-
pen op eigen benen te staan. Het werd een paar jaar geleden beëin-
digd. Ik heb daar nooit iets over geschreven.’

‘SIB stond voor Stichting voor Industriële Bijstand, een project dat
door de regering werd ondersteund en dat werd geleid door verte-
genwoordigers van een tiental grote Zweedse bedrijven. De SIB kreeg
overheidsgaranties voor een reeks projecten die werden vastgesteld
in overeenstemming met de regeringen in Polen en de Baltische Sta-
ten. LO, de vakcentrale, deed aan de zijlijn mee, als garantie dat ook
de arbeidersbeweging in het oosten gesterkt zou worden door het
Zweedse model. Formeel gezien was het een ontwikkelingsproject
dat was gebaseerd op het principe van hulp voor zelfhulp, en dat de
regimes in het oosten een mogelijkheid moest ge ven om hun eco-
nomische situatie te saneren. In de praktijk kwam het er echter op
neer dat Zweedse ondernemingen overheidssubsidies opstreken
door zich als mede-eigenaar van bedrijven in het voormalige Oost-
blok te vestigen. Die verdomde christelijke minister was een warm
aanhanger van de SIB. Het ging om het oprichten van een papierfa-
briek in Krakau, het renoveren van een metaalindustriecomplex in
Riga, een cementfabriek in Tallinn, enzovoort. Het geld werd ver-
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deeld door het bestuur van de SIB, dat bestond uit een stel zwaarge-
wichten uit het bank- en industriewezen.’

‘Belastinggeld dus?’
‘Ongeveer vijftig procent was overheidssubsidie, de rest werd

door de banken en de industrie ter beschikking gesteld. Maar er
was nauwelijks sprake van ideële activiteiten. De banken en de
bedrijven rekenden erop dat ze er een aardig zakcentje aan konden
verdienen. Anders hadden ze zich er echt niet druk om gemaakt.’

‘Om hoeveel geld ging het?’
‘Wacht even, luister. De SIB had vooral betrekking op degelijke

Zweedse bedrijven die graag de markt in het Oostblok op wilden.
Het waren gerenommeerde bedrijven, zoals ABB en Skanska. Geen
speculanten, met andere woorden.’

‘Wou jij beweren dat Skanska zich niet bezighoudt met specula-
ties? Werd hun directeur niet de laan uit gestuurd omdat hij een
van zijn jongens had laten speculeren met een half miljard kronen?
En hoe zit het met hun hysterische huizentransacties in Londen en
Oslo?’

‘Natuurlijk, je hebt bij elk bedrijf ter wereld idioten, maar je
begrijpt wel wat ik bedoel. Het zijn bedrijven die in elk geval iets
produceren. De ruggengraat van de Zweedse industrie en zo.’

‘Hoe komt Wennerström in beeld?’
‘Wennerström is de joker in dit verband. Het is een vent die uit

het niets verschijnt, die geen achtergrond in de zware industrie
heeft en die hier, in dit verband, eigenlijk niets te zoeken heeft.
Maar hij heeft een kolossaal vermogen bijeengesprokkeld op de
beurs en geïnvesteerd in stabiele ondernemingen. Hij is zeg maar
via de achterdeur binnengekomen.’

Mikael vulde zijn glas met brandewijn van Reimersholm, leunde
achterover in de roef en dacht na over wat hij over Wennerström
wist. Dat was eigenlijk niet zo veel. Ergens in Norrland geboren,
waar hij in de jaren zeventig een beleggingsmaatschappij had
opgericht. Hij had aardig geboerd en was naar Stockholm ver-
huisd, waar hij in de onbezorgde jaren tachtig pijlsnel carrière had
gemaakt. Hij richtte de Wennerström-groep op, die werd omge-
doopt in Wennerstroem Group toen er kantoren kwamen in Lon-
den en New York en het bedrijf genoemd ging worden in dezelfde
artikelen als Beijer. Hij handelde in aandelen en opties en snelle
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transacties, en maakte zijn opmars in de roddelpers als een van de
talrijke nouveau riche-miljonairs met een penthouse aan Strand -
vägen, een magnifiek zomerhuis op Värmdö en een 23 meter lange
motorkruiser die hij van een voormalige tennisster had gekocht
die in financiële problemen was geraakt. Een kommaneuker, ja -
zeker, maar de jaren tachtig waren de jaren van de kommaneukers
en de onroerendgoedspeculanten, en Wennerström had zich niet
meer onderscheiden dan iemand anders. Integendeel, hij was een
soort onbekende gebleven tussen De Grote Jongens. Hij had niet
de bombastische manieren van Stenbeck en gooide niet zijn hele
leven op tafel in de pers, zoals Barnevik. Hij wees panden af en
deed daarentegen massale investeringen in het voormalige Oost-
blok. Toen in de jaren negentig de lucht uit de ballon was, en de
ene directeur na de andere gebruik moest maken van zijn ontslag-
regeling-met-riante-vertrekpremie, had het bedrijf van Wen-
nerström zich opvallend goed gered. Zelfs geen spoortje van een
schandaal. A Swedish success story, zo had de Financial Times het
zelfs samengevat.

‘Dat was in 1992. Wennerström nam opeens contact op met de
SIB en liet weten dat hij geld nodig had. Hij presenteerde een plan
dat blijkbaar verankerd lag bij lokale belanghebbenden in Polen,
en dat neerkwam op het oprichten van een industrie voor het
fabriceren van verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie.’

‘Een bedrijf voor conservenblikken.’
‘Niet helemaal, maar zoiets. Ik heb er geen idee van wie hij kende

bij de SIB, maar hij kon zonder meer met 60 miljoen kronen naar
buiten wandelen.’

‘Het begint spannend te worden. Laat me raden: dat was de laat-
ste keer dat er iets van het geld vernomen is.’

‘Fout,’ zei Robert Lindberg. Hij glimlachte alleswetend toen hij
zich verkwikte met een paar druppels brandewijn.

‘Wat er toen gebeurde, is een stukje klassieke financiële verant-
woording. Wennerström richtte inderdaad een emballagebedrijf
op in Polen, om precies te zijn in Lodz. Het bedrijf heette Minos.
De SIB kreeg in 1993 enkele enthousiaste rapporten, daarna werd
het stil. In 1994 ging Minos plotseling failliet.’
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Robert Lindberg zette zijn lege borrelglaasje met een klap neer om
aan te geven hoe het bedrijf in elkaar was gestort.

‘Het probleem met de SIB was dat er geen echte routine bestond
voor de manier waarop projecten verantwoord moesten worden. Je
herinnert je de tijdgeest nog wel. Iedereen was zo optimistisch toen
de Berlijnse muur viel. De democratie zou worden ingevoerd, de
dreiging van een kernwapenoorlog was voorbij en de bolsjewieken
zouden in één nacht echte kapitalisten worden. De regering wilde
de democratie in het oosten verankeren. Iedere kapitalist wilde
meeliften met de trein en meehelpen om het nieuwe Europa op te
bouwen.’

‘Ik wist niet dat kapitalisten zo genegen waren om zich te wijden
aan liefdadigheid.’

‘Neem maar van me aan dat dat de natte droom van iedere kapi-
talist was. Rusland en de Oostblokstaten zijn misschien wel de
grootste markt die er op de wereld nog over is, na China. De indus-
trie had er geen problemen mee om de regering te helpen, voorna-
melijk omdat de bedrijven slechts opdraaiden voor een fractie van
de kosten. In totaal slokte de SIB ruim 30 miljard aan belastingkro-
nen op. Het geld zou terugkomen in de vorm van toekomstige
winsten. Formeel was de SIB het initiatief van de regering, maar de
invloed van de industrie was zo groot dat het bestuur van de SIB in
de praktijk zelfstandig opereerde.’

‘Ik begrijp het. Zit hier ook nog een story in?’
‘Even geduld. Toen de projecten van start gingen, waren er geen

problemen met de financiering. Zweden was nog niet getroffen
door de renteshock. De regering was content omdat zij met de SIB

kon wijzen op grote Zweedse investeringen ten behoeve van de
democratie in het oosten.’

‘Dit vond dus plaats tijdens de niet-socialistische regering.’
‘Je moet de politiek hier niet bij betrekken. Het gaat over geld en

dan maakt het niet uit of de sociaal-democraten of de conservatie-
ven de ministers aanwijzen. Dus, volle vaart vooruit, toen kwamen
de valutaproblemen en daarna begon een stel van die gestoorde
nieuwe democraten, je herinnert je die partij Nieuwe Democratie
toch nog wel, erover te zeuren dat het niet duidelijk was waar de SIB

mee bezig was. Een van die figuren had de SIB verwisseld met de
SIDA, de Swedish International Development  Authority, die zich
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bezighoudt met internationale ontwikkeling, en meende dat het
om een of ander verdomd do-gooder-ontwikkelingsproject in de
stijl van Tanzania ging. In het voorjaar van 1994 werd een onder-
zoek ingesteld dat de SIB zou doorlichten. Op dat moment waren
er bedenkingen over diverse projecten, maar een van de eerste die
gescreend werd, was Minos.’

‘En Wennerström kon niet verantwoorden waar het geld voor
gebruikt was.’

‘Integendeel. Wennerström hield een geweldige presentatie,
waaruit bleek dat er ruim 54 miljoen kronen in Minos was geïn-
vesteerd, maar dat gebleken was dat er te grote structurele proble-
men in het achtergebleven Polen waren om een moderne
emballage-industrie te doen functioneren, en dat hun emballage-
industrie in de praktijk weggeconcurreerd was door een gelijk-
soortig Duits project. De Duitsers waren bezig het hele Oostblok
op te kopen.’

‘Je zei dat hij 60 miljoen kronen had gekregen.’
‘Precies. Het SIB-geld werkte als rentevrije lening. De gedachte

was uiteraard dat de bedrijven een gedeelte van het geld in de loop
van een aantal jaren terug zouden betalen. Maar Minos was failliet
gegaan en het project was mislukt. Maar dat was iets waar Wen-
nerström niet op bekritiseerd kon worden. De overheidsgaranties
traden in werking en Wennerström werd schadeloosgesteld. Hij
hoefde het geld dat verloren was gegaan toen Minos over de kop
ging niet terug te betalen en hij kon ook aantonen dat hij eenzelf-
de som eigen geld verloren had.’

‘Eens even kijken of ik het goed begrijp. De regering stelde belas-
tinggeld ter beschikking en voorzag in diplomaten die deuren
openden. De industrie kreeg het geld en gebruikte dat om te inves-
teren in joint ventures, waar ze vervolgens een solide winst op
behaalden. Met andere woorden, zoals het meestal gaat. Sommigen
winnen en anderen betalen de rekeningen, en wij weten wie welke
rol speelt.’

‘Je bent een cynicus. Die leningen zouden terugbetaald worden
aan de staat.’

‘Je zei dat er geen rente over betaald hoefde te worden. Dat bete-
kent dus dat de belastingbetalers er helemaal niets van terugzagen
hoewel zij die poen ter beschikking hadden gesteld. Wennerström
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kreeg 60 miljoen, waarvan 54 werd geïnvesteerd. Wat is er met die
overige 6 miljoen gebeurd?’

‘Op het moment dat duidelijk werd dat de SIB-projecten ge -
screend zouden gaan worden, stuurde Wennerström een cheque
van 6 miljoen naar de SIB als terugbetaling van het verschil. Daar-
mee was de zaak juridisch gezien uit de wereld.’

Robert Lindberg zweeg en keek Mikael verwachtingsvol aan.
‘Het klinkt alsof Wennerström met wat geld van de SIB heeft

geknoeid, maar vergeleken met dat halve miljard dat bij Skanska is
verdwenen of dat verhaal over die vertrekpremie van ruim een
miljard kronen van die directeur van ABB, dat was iets waardoor de
mensen echt geschokt waren, dan valt hier volgens mij niet zoveel
over te schrijven,’ had Mikael geconstateerd. ‘De lezers van vandaag
hebben genoeg van al die teksten over incompetente figuren die
hun slag slaan, ook al gaat het om belastinggeld. Valt er meer uit
die story te halen?’

‘Het wordt alleen maar beter.’
‘Hoe weet je dat allemaal over Wennerströms zaken in Polen?’
‘In de jaren negentig werkte ik bij de Handelsbank. Raad eens

wie de onderzoeken uitvoerde voor de vertegenwoordiger van de
bank bij de SIB?’

‘Aha. Ik wil meer horen.’
‘Goed, een samenvatting. De SIB ontving een verklaring van

Wennerström. Er werden papieren ondertekend. Het resterende
geld werd terugbetaald. Juist dat met die 6 miljoen die werd terug-
gestort, was slim. Als iemand met een zak geld voor de deur staat
die hij je wil geven, dan ga je ervan uit dat hij niets te verbergen
heeft.’

‘To the point.’
‘Maar beste Blomkvist, dit ís to the point. De SIB was tevreden

met Wennerströms verantwoording. Het was een investering die
mislukt was, maar er was geen commentaar op de manier waarop
de zaken gerund waren. We hebben facturen, transfers en alle
papieren bekeken. Alles was keurig netjes in orde. Ik geloofde het.
Mijn chef geloofde het. De SIB geloofde het en de regering had er
niets aan toe te voegen.’

‘Waar zit het addertje?’
‘Nu begint de zaak gevoelig te worden,’ zei Lindberg en hij zag er
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opeens verbluffend nuchter uit. ‘Omdat jij journalist bent, is dit off
the record.’

‘Schei uit. Je kunt hier niet zaken aan mij gaan zitten vertellen en
dan achteraf zeggen dat ik er niets mee mag doen.’

‘Natuurlijk kan ik dat wel. Wat ik tot nu toe heb verteld, is vol -
strekt openbaar. Je kunt die rekening en verantwoording zo opzoe-
ken. Over de rest van de story, wat ik niet heb verteld, mag je best
schrijven, maar je moet mij behandelen als een anonieme bron.’

‘Aha, maar volgens de gangbare terminologie betekent “off the
record” dat ik iets in vertrouwen te weten ben gekomen maar er
niet over mag schrijven.’

‘Ik heb schijt aan die terminologie. Je mag schrijven wat je wilt,
maar ik ben je anonieme bron. Afgesproken?’

‘Uiteraard,’ antwoordde Mikael.
Achteraf had hij natuurlijk ingezien dat zijn antwoord een ver-

gissing was.
‘Mooi. Die geschiedenis over Minos speelde dus zo’n tien jaar

geleden, net nadat de muur was gevallen en toen de bolsjewieken
fatsoenlijke kapitalisten begonnen te worden. Ik was een van de
personen die zich bezighielden met het onderzoek naar Wen-
nerström en ik vond dat er een luchtje aan die zaak zat.’

‘Waarom heb je tijdens dat onderzoek niets gezegd?’
‘Ik heb erover gesproken met mijn chef. Maar het punt was dat

er niets concreets was. Alle papieren waren in orde. Het enige wat
ik kon doen was mijn handtekening onder dat verantwoordings-
verslag zetten. Maar elke keer dat ik sindsdien Wennerströms naam
in de pers tegenkom, moet ik aan Minos denken.’

‘Aha.’
‘Feit is dat mijn bank een paar jaar later, medio jaren negentig,

wat zaken met Wennerström deed. Vrij grote zaken. Maar die gin-
gen niet zo goed.’

‘Hij belazerde de boel?’
‘Nee, zo erg was het niet. We verdienden er allebei aan. Het was

meer dat ... Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. Boven-
dien zit ik nu over mijn eigen werkgever te praten en dat wil ik
niet. Maar wat me opviel, die blijvende en algehele indruk zoals dat
zo mooi heet, was niet positief. Wennerström wordt in de media
afgeschilderd als een geweldig financieel orakel. Daar leeft hij van.
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Dat is zijn vertrouwenskapitaal.’
‘Ik begrijp wat je bedoelt.’
‘Mijn indruk was dat die vent gewoon een bluffer was. Hij was

helemaal geen economische bolleboos. Integendeel, op bepaalde
punten vond ik hem zeer oppervlakkig. Hij had een paar van die
gelikte young warriors als adviseurs, maar persoonlijk vond ik hem
een ontzettende klootzak.’

‘Oké.’
‘Een paar jaar terug moest ik naar Polen voor iets heel anders.

Ons gezelschap dineerde met een paar investeerders in Lodz en ik
bleek aan dezelfde tafel te zitten als de burgemeester. We spraken
erover hoe moeilijk het was de Poolse economie van de grond te
krijgen en zo, en op een gegeven moment noemde ik het Minos-
project. De burgemeester keek eerst volstrekt niet-begrijpend, alsof
hij nog nooit van Minos had gehoord, maar hij herinnerde zich
vervolgens dat dat een of ander bespottelijk projectje was geweest,
dat nooit wat geworden was. Hij deed het af met een lach en zei, ik
citeer hem woordelijk, “als dat alles was wat Zweedse investeerders
wisten te bereiken, Zweden wel gauw over de kop zou gaan”. Heb je
het door?’

‘Die uitspraak duidt erop dat de burgemeester van Lodz een
getalenteerd iemand is, maar ga door.’

‘Die zin bleef maar door mijn hoofd spoken. De volgende dag
had ik ’s morgens een afspraak maar was ik de rest van de dag vrij.
Uit pure balorigheid ben ik naar die opgedoekte fabriek van Minos
in een klein dorpje vlak buiten Lodz gegaan, met een kroeg in een
schuur en een plee op het erf. De grote Minos-fabriek was een
bouwvallig krot. Een oud magazijn van golfplaat, dat het Rode
Leger in de jaren vijftig had opgetrokken. Ik kwam een bewaker op
het terrein tegen die een beetje Duits sprak en ik kwam te weten
dat een van zijn neven bij Minos had gewerkt. Die neef woonde
vlakbij en we zijn naar zijn huis gegaan. De bewaker trad op als
tolk. Wil je weten wat hij zei?’

‘Ik kan haast niet wachten.’
‘Minos was opgericht in het najaar van 1992. Er waren op zijn

hoogst vijftien werknemers, de meesten daarvan waren oude
vrouwtjes. Het salaris bedroeg ruim 150 kronen per week. In het
begin waren er geen machines, dus die medewerkers konden eerst
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dat krot gaan uitmesten. Begin oktober kwamen er drie karton-
neermachines die in Portugal waren ingekocht. Ze waren oud en
versleten en hopeloos ouderwets. De schrootwaarde kan niet méér
geweest zijn dan een paar duizend kronen. De machines werkten,
maar gingen om de haverklap stuk. Reserveonderdelen waren er
natuurlijk niet, dus de productie bij Minos stond voortdurend stil.
Vaak werd de machine provisorisch door een van de medewerkers
gerepareerd.’

‘Het begint nu echt op een story te lijken,’ moest Mikael toege-
ven. ‘Wat maakten ze eigenlijk bij Minos?’

‘In 1992 en de eerste helft van 1993 maakten ze gewoon karton-
papier voor vaatwasmiddel en eierdozen en dergelijke. Daarna
produceerden ze papieren zakken. Maar de fabriek had voortdu-
rend gebrek aan grondstoffen en er was niet echt sprake van een
grote productie.’

‘Dat klinkt niet als een superinvestering.’
‘Ik heb het uitgerekend. De totale huurlasten bedroegen 15.000

kronen voor twee jaar. Die salarissen kunnen maximaal 150.000
kronen hebben bedragen, en dan ben ik royaal. Inkoop van machi-
nes en transporten, een stationcar die de eierdozen afleverde bij de
klanten ... zeg 250.000. Voeg daar administratiekosten aan toe voor
vergunningen, en wat heen-en-weergereis; er was blijkbaar maar
één persoon uit Zweden die het dorp een paar keer heeft bezocht.
Tja, zeg dat de hele operatie onder het miljoen bleef. Op een dag in
de zomer van 1993 kwam de voorman naar de fabriek en zei dat
deze gesloten was, en kort daarop kwam een Hongaarse vrachtwa-
gen het machinepark halen. Exit Minos.’

Tijdens de rechtszaak had Mikael vaak teruggedacht aan die mid-
zomeravond. De toon van het gesprek was over het algemeen
onvolwassen en vriendschappelijk-ruziënd geweest, net als tijdens
hun schooltijd. Als tieners hadden ze de lasten die je op die leeftijd
moet dragen gedeeld. Als volwassenen waren ze eigenlijk vreemde-
lingen, in wezen zeer verschillende mensen. Gedurende de avond
had Mikael zitten bedenken dat hij zich niet echt kon herinneren
waardoor ze op de middelbare school zulke goede vrienden waren
geweest. Hij herinnerde zich Robert als een stille, gereserveerde
jongen, ontzettend verlegen ten aanzien van meisjes. Als volwasse-
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ne was hij een succesvolle ... tja, carrièrejager in het bankwezen.
Mikael twijfelde er geen moment aan dat zijn vriend denkbeelden
had die volstrekt anders waren dan de meeste van zijn opvattingen.

Mikael dronk maar zelden te veel, maar de toevallige ontmoeting
had een mislukte zeiltocht omgezet in een aangename avond,
waarbij het niveau in de brandewijnfles in een rustig tempo de
bodem had bereikt. Juist vanwege de toon van het gesprek had hij
Roberts verhaal over Wennerström eerst niet serieus genomen,
maar uiteindelijk was toch zijn journalistieke instinct tot leven
gewekt. Plotseling was hij aandachtig naar Roberts verhaal gaan
luisteren en was hij met kritische vragen gekomen.

‘Wacht even,’ verzocht Mikael. ‘Wennerström is een belangrijke
naam onder beursspeculanten. Als ik het niet mis heb, is hij mil-
jardair ...’

‘Het geschatte vermogen van de Wennerstroem Group bedraagt
zo’n tweehonderd miljard. Je wilt vragen waarom een miljardair
zich überhaupt druk zou maken om het verduisteren van een zak-
centje van zo’n lullige 50 miljoen.’

‘Nou ja, misschien eerder waarom hij alles zou riskeren door een
duidelijke vorm van oplichterij.’

‘Ik weet niet of je kunt zeggen dat die oplichterij zo duidelijk is;
een unaniem SIB-bestuur, bankmensen, de regering en de accoun-
tants van het parlement hebben Wennerströms verantwoording
goedgekeurd.’

‘Het gaat in elk geval om een habbekrats.’
‘Inderdaad. Maar ga eens na: de Wennerstroem Group is een

beleggingsmaatschappij die zich bezighoudt met alles waarbij je
een slag kunt slaan: waardepapieren, opties, valuta ... you name it.
Wennerström heeft in 1992 contact opgenomen met de SIB, net
toen de zaken zo slecht gingen. Herinner je je het najaar van 1992
nog?’

‘Jazeker. Ik had een variabele hypotheek op mijn flat toen in
oktober het officiële rentepercentage naar vijfhonderd procent
ging. Ik heb een jaar lang negentien procent rente betaald.’

‘Mmm, dat waren nog eens tijden,’ glimlachte Robert. ‘Zelf ben
ik er dat jaar verdomde veel bij ingeschoten. En Hans-Erik Wen-
nerström worstelde, net als alle andere spelers op de markt, met
hetzelfde probleem. De onderneming had miljarden in allerlei
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soorten waardepapieren zitten, maar verbluffend weinig contan-
ten. Opeens konden ze geen nieuwe fantasiebedragen meer lenen.
In zo’n situatie is het gebruikelijk dat je wat onroerend goed van de
hand doet en je wonden likt na het verlies ... maar in 1992 wilde
opeens niemand meer onroerend goed kopen.’

‘Cashflow problem.’
‘Exact. En Wennerström was niet de enige met zulke problemen.

Iedere zakenman ...’
‘Dat moet je zo niet zeggen, zakenman. Noem ze zoals je wilt,

maar ze “zakenman” noemen, is het beledigen van een serieuze
beroepscategorie.’

‘... beursspeculanten dan, hadden cashflow problems ... Je moet
het als volgt zien: Wennerström kreeg 60 miljoen kronen. Hij heeft
6 miljoen terugbetaald, maar pas na drie jaar. De kosten voor
Minos kunnen niet meer hebben bedragen dan een miljoen. Alleen
al de rente van 60 miljoen in drie jaar is een heleboel geld. Afhan-
kelijk van hoe hij het geld heeft geïnvesteerd, kan hij het SIB-geld
hebben verdubbeld of vertienvoudigd. En dan hebben we het niet
meer over kattenpis. Proost trouwens.’
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2
VRIJDAG 20 DECEMBER

Dragan Armanskij was zesenvijftig jaar oud en geboren in Kroatië.
Zijn vader was een Armeense Jood uit Wit-Rusland. Zijn moeder
was een Bosnische moslima van Griekse origine. Zij was verant-
woordelijk geweest voor zijn culturele opvoeding en daardoor
maakte hij op volwassen leeftijd deel uit van de grote, heterogene
groep die door de media wordt gedefinieerd als moslims. De
Zweedse Migratiedienst had hem vreemd genoeg te boek staan als
Serviër. Uit zijn paspoort bleek dat hij Zweeds staatsburger was en
de pasfoto toonde een vierkant gezicht met een forse kaakpartij,
een zware baardgroei en grijze slapen. Hij werd vaak ‘de Arabier’
genoemd, hoewel hij niets Arabisch in zijn bloed had. Hij was
daarentegen een genetisch kruispunt van de soort die rasbiologi-
sche gekken met grote waarschijnlijkheid zouden beschrijven als
ondergeschikt menselijk brandhout.

Zijn uiterlijk deed vaag denken aan de stereotiepe rol van die van
lokale maffiabaas in de een of andere Amerikaanse gangsterfilm. In
werkelijkheid was hij geen drugssmokkelaar en al evenmin een
onderwereldfiguur die op bevel criminele opdrachten uitvoerde
voor de maffia. Hij was een getalenteerde bedrijfseconoom die
begin jaren zeventig als financieel assistent bij het beveiligingsbe-
drijf Milton Security was gaan werken, en die daar drie decennia
later was opgeklommen tot algemeen directeur en chef operations.

De interesse voor het beveiligingsbedrijf was in de loop der tijd
gegroeid en was omgezet in fascinatie. Het was een soort strategie-
spel; het identificeren van vijandbeelden, tegenstrategieën ontwik-
kelen en de industriespionnen, afpersers en dieven voortdurend
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een stap voor blijven. Het was begonnen toen hij ontdekte hoe een
klant op slimme wijze was opgelicht door middel van creatief
boekhouden. Hij kon bewijzen wie er uit een groep van twaalf per-
sonen achter zat, en dertig jaar later kon hij zich nog steeds herin-
neren hoe verbaasd hij was geweest toen hij had ingezien dat die
hele verduistering had kunnen plaatsvinden doordat het bedrijf in
kwestie een paar gaatjes in de veiligheidsroutines niet had afge-
dicht. Zelf werd hij van kommaneuker medespeler bij de ontwik-
keling van het bedrijf, en expert op het gebied van oplichterij. Na
vijf jaar was hij in het managementteam terechtgekomen en na
nog eens tien jaar werd hij, niet zonder weerstand, algemeen direc-
teur. Nu was de weerstand allang verstomd. Tijdens zijn jaren bij
de onderneming had hij Milton Security tot een van de meest
competente en meest geraadpleegde beveiligingsbedrijven van
Zweden gemaakt.

Milton Security had 380 fulltime medewerkers en nog eens ruim
300 betrouwbare freelancers, die naar behoefte werden ingehuurd.
Het was een klein bedrijf vergeleken met Falck of de Zweedse Bewa-
kingsdienst. Toen Armanskij net in dienst was heette het bedrijf
nog Johan Fredrik Miltons Algemene Bewakings NV en had het een
klantenkring die bestond uit winkelcentra die winkelcontroleurs en
gespierde bewakers nodig hadden. Onder zijn leiding was het
bedrijf van naam veranderd in het meer internationaal gangbare
Milton Security, en had het zich gespecialiseerd in de nieuwste 
technieken. Het personeelsbestand was vervangen, afgedankte nacht-
wachten, uniformfetisjisten en bijverdienende middelbare scho -
 lie ren waren vervangen door mensen met een professionele be -
kwaamheid. Armanskij nam oudere ex-politiemensen aan als ope-
ra tionele chefs, politicologen met inzicht in internationaal
terro risme, persoonsbeveiliging en bedrijfsspionage, en vooral tele-
technici en data-experts. Het bedrijf verhuisde van Solna naar een
nieuw pand op stand in de buurt van Slussen, in het centrum van
Stockholm.

Begin jaren negentig was Milton Security toegerust om een vol-
strekt nieuw soort zekerheid te bieden aan een exclusieve groep
klanten, voornamelijk middelgrote bedrijven met een extreem
hoge omzet en welgestelde privépersonen – nouveaux riches als
rocksterren, beursspeculanten en directeuren van internetbedrij-
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ven. Een groot deel van de activiteiten was gericht op het bieden
van persoonsbeveiliging in de vorm van lijfwachten en veiligheids-
oplossingen voor Zweedse bedrijven in het buitenland, met name
in het Midden-Oosten. Dat onderdeel van de activiteiten was op
dit moment goed voor zeventig procent van de omzet van het
bedrijf. In Armanskij’s tijd was de omzet gestegen van ruim 40 mil-
joen naar 2 miljard kronen per jaar. Het verkopen van veiligheid
was een extreem lucratieve branche.

De activiteiten waren onderverdeeld in drie hoofdgebieden: vei-
ligheidsconsultaties, die bestonden uit het identificeren van alle
mogelijke of ingebeelde gevaren; tegenmaatregelen, die gewoonlijk
bestonden uit het installeren van kostbare bewakingscamera’s,
inbraak- of brandalarm, elektronische sloten en computerappara-
tuur; en ten slotte persoonsbeveiliging van particulieren of bedrij-
ven die enige vorm van bestaande of ingebeelde dreiging ervoeren.
De laatstgenoemde markt was in tien jaar meer dan verveertigvou-
digd en de laatste jaren was er een nieuwe groep klanten ontstaan
in de vorm van enigszins welgestelde vrouwen die bescherming
zochten tegen voormalige vriendjes of echtgenoten, of tegen onbe-
kende stalkers die hen op tv hadden gezien en zich gefixeerd had-
den op hun nauwe truitjes of de kleur van hun lippenstift. Milton
Security was bovendien samenwerkingspartner van soortgelijke
gerenommeerde bedrijven in andere Europese landen en de VS, en
droeg zorg voor de veiligheid van diverse internationale gasten die
op bezoek waren in Zweden; bijvoorbeeld een bekende Ameri-
kaanse actrice die gedurende twee maanden bij filmopnames in
Trollhättan was en wier agent van mening was dat haar status
zodanig was dat ze lijfwachten nodig had als ze haar zeldzame
wandelingetjes rond het hotel ging maken.

Een vierde, aanzienlijk kleiner gebied waar zich slechts een paar
medewerkers mee bezighielden, bestond uit wat ‘PO’s’ werden
genoemd, oftewel persoonsonderzoeken.

Armanskij was niet erg blij met dat onderdeel van de activiteiten.
Het was qua budget minder lucratief en bovendien een lastig
onderwerp dat hogere eisen stelde aan het oordeel en de vaardig-
heden van de medewerkers dan aan hun kennis van teletechniek of
de installatie van discrete bewakingsapparatuur. Persoonsonder-
zoeken waren acceptabel als het ging om eenvoudige kredietgege-
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vens, achtergrondcontroles voor een aanstelling of om verdenkin-
gen te onderzoeken dat een medewerker bedrijfsinformatie lekte of
zich bezighield met criminele activiteiten. In dat geval waren de
PO’s onderdeel van de operationele activiteiten.

Maar zijn zakelijke klanten kwamen veel te vaak met privépro-
blemen aanzetten die vaak een onwelkom gezeur tot gevolg had-
den. Ik wil weten wat dat voor schooier is met wie mijn dochter
omgaat ... Volgens mij is mijn vrouw me ontrouw ... Mijn zoon is een
beste knul, maar hij is in slecht gezelschap verzeild geraakt ... Ik word
blootgesteld aan afpersing ... Armanskij zei meestal meteen nee. Als
de dochter volwassen was, had ze het recht om om te gaan met
welke schooier dan ook en ontrouw was iets wat echtelieden zelf
maar moesten uitzoeken. In dergelijke verzoeken zaten vaak val-
kuilen die potentieel konden leiden tot schandalen en die juridi-
sche problemen voor Milton Security konden veroorzaken.
Dragan Armanskij hield deze opdrachten daarom goed in de
gaten, hoewel ze het bedrijf alleen maar wat zakgeld opleverden.

Het onderwerp van die ochtend was helaas zo’n persoonsonder-
zoek en Dragan Armanskij trok zijn pantalon een stukje op zodat
deze netjes in de plooi bleef, voordat hij achteroverleunde in zijn
comfortabele kantoorstoel. Hij keek argwanend naar zijn tweeën-
dertig jaar jongere medewerkster Lisbeth Salander en constateerde
voor de duizendste keer dat er weinig mensen waren die zo mis-
plaatst konden zijn bij een prestigieus beveiligingsbedrijf als zij.
Zijn argwaan was verstandig én irrationeel tegelijk. In Armanskij’s
ogen was Lisbeth Salander zonder twijfel de meest vakbekwame
onderzoeker die hij in al zijn jaren in de branche was tegengeko-
men. In de vier jaar dat ze nu voor hem werkte, had ze geen enke-
le opdracht verprutst of ook maar één middelmatig rapport
afgeleverd.

Integendeel, haar producten vormden een klasse apart. Armans-
kij was ervan overtuigd dat Lisbeth Salander een unieke gave bezat.
Iedereen kon kredietinformatie opvragen of een controle verrich-
ten bij de dienst die beslagleggingen uitvoert, maar Salander had
fantasie en kwam altijd met iets heel anders terug dan het ver-
wachte. Hoe ze dat voor elkaar kreeg, had hij nooit begrepen en af
en toe leek haar vermogen om informatie te verkrijgen pure magie.
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Ze was extreem goed vertrouwd met bureaucratische archieven en
wist de meest obscure mensen op te sporen. Ze had vooral het ver-
mogen om in de huid te kruipen van de persoon die ze onder-
zocht. Was er wat shit op te graven dan zoomde ze in als een
geprogrammeerde kruisraket.

Van die gave maakte ze altijd gebruik.
Haar rapporten konden een vernietigende catastrofe vormen

voor degene die in haar web verstrikt raakte. Het zweet brak
Armanskij weer uit als hij dacht aan die keer dat hij haar de
opdracht had gegeven een routinecontrole te doen naar een onder-
zoeker in de geneesmiddelenindustrie in verband met een bedrijfs-
aankoop. Die klus moest in een week geklaard zijn, maar duurde
veel langer. Na vier weken zwijgen en negeren van diverse aanspo-
ringen kwam ze terug met een rapport dat uitwees dat de persoon
in kwestie pedofiel was en bij ten minste twee gelegenheden betaal-
de seks had gehad met een dertienjarige kindprostituee in Tallinn,
en dat er bepaalde aanwijzingen waren dat hij een ongezonde inte-
resse had voor de dochter van zijn toenmalige vriendin.

Salander had eigenschappen die Armanskij af en toe tot wan-
hoop dreven. Toen ze had ontdekt dat de man pedofiel was, had ze
niet de telefoon gepakt en Armanskij gealarmeerd en was ze even-
min zijn kantoor binnengerend om een gesprek aan te vragen.
Integendeel, zonder ook maar met één woord aan te geven dat het
rapport springstof zou bevatten van haast nucleaire proporties,
had ze het op een avond op zijn bureau gelegd, net toen Armans-
kij het licht uit wilde doen om naar huis te gaan. Hij had het rap-
port meegenomen en het pas laat op de avond opengeslagen, toen
hij samen met zijn vrouw in de woonkamer van zijn vrijstaande
huis op het eiland Lidingö zat. Ze keken tv en hadden net een fles
wijn geopend.

Het rapport was zoals altijd haast wetenschappelijk nauwkeurig
met voetnoten, citaten en exacte bronverwijzingen. De eerste pagi-
na’s beschreven de achtergrond van het object, zijn opleiding, car-
rière en financiële situatie. Pas op pagina 24, onder een tussenkop,
had Salander de bom losgelaten over de uitstapjes naar Tallinn, op
dezelfde zakelijke toon als waarop ze meedeelde dat hij in een vrij-
staand huis in Sollentuna woonde en in een donkerblauwe Volvo
reed. Om haar beweringen kracht bij te zetten verwees ze naar
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documentatie in een omvangrijke bijlage, waarbij foto’s zaten van
het dertienjarige meisje in gezelschap van het object. De foto was
gemaakt in de gang van een hotel in Tallinn en hij had zijn hand
onder haar truitje. Op de een of andere manier was Lisbeth Salan-
der er bovendien in geslaagd het meisje in kwestie op te sporen en
had ze haar weten te bewegen gedetailleerd verslag te doen, wat ze
op een bandje had opgenomen.

Het rapport had precies de chaos teweeggebracht die Armanskij
wilde vermijden. Eerst had hij een paar tabletten moeten nemen
tegen een opkomende maagzweer, die zijn arts hem had voorge-
schreven. Daarna had hij de opdrachtgever opgebeld voor een
somber bliksemgesprek. Uiteindelijk had hij, ondanks de spontane
tegenzin van de opdrachtgever, zich verplicht gevoeld het materi-
aal onmiddellijk aan de politie over te dragen. Dat laatste hield in
dat Milton Security het risico liep betrokken te raken bij een wir-
war van beschuldigingen en tegenbeschuldigingen. Wanneer de
documentatie geen stand hield of de man werd vrijgesproken, zou
het bedrijf een potentieel risico lopen te worden aangeklaagd
wegens smaad. Het was één doffe ellende.

Wat hem het meest stoorde was echter niet Lisbeth Salanders
opmerkelijke gebrek aan emoties. Het was meer een kwestie van
imago. Het imago van Milton was conservatieve stabiliteit. Salan-
der was in dat opzicht net zo geloofwaardig als een graafmachine
op een botenbeurs.

Armanskij had er moeite mee zich te verzoenen met het feit dat
zijn steronderzoeker een bleek en anorectisch mager meisje was
met stekeltjeshaar en een piercing door haar neus en haar wenk-
brauw. Ze had een 2 centimeter lange tatoeage van een wesp op
haar hals, een getatoeëerde slinger rond de biceps van haar linker-
arm en een tweede rond haar enkel. De keren dat ze een topje aan
had gehad, had Armanskij ook kunnen constateren dat ze een gro-
tere tatoeage op haar schouderblad had, die een draak voorstelde.
Ze was van nature roodharig maar had haar haar ravenzwart
geverfd. Ze zag eruit alsof ze net wakker was geworden na een
wekenlange orgie met een stel hardrockers.

Ze had, daarvan was Armanskij overtuigd, geen eetstoornis, ze
leek juist alle mogelijke junkfood te consumeren. Ze was gewoon
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mager geboren, met dunne beenderen waardoor ze er meisjesach-
tig uitzag; ze was tenger, had kleine handen, smalle polsen en bor-
sten die onder haar kleren amper te onderscheiden waren. Ze was
vierentwintig jaar, maar zag eruit als veertien.

Ze had een brede mond, een kleine neus en hoge jukbeenderen
die haar een oosters tintje gaven. Haar bewegingen waren snel en
spinachtig, en als ze met een computer werkte vlogen haar vingers
haast manisch over de toetsen. Haar lichaam zou onmogelijk
geschikt zijn voor een carrière in de modellenbranche, maar met
de juiste make-up kon een close-up van haar op elk willekeurig
reclamebord worden geplaatst. Ondanks haar make-up – soms
had ze zelfs weerzinwekkende zwarte lippenstift op – de tatoeages
en de gepiercete neus en wenkbrauw was ze ... hm ... aantrekkelijk.
Op een volstrekt onbegrijpelijke manier.

Dat Lisbeth Salander überhaupt voor Dragan Armanskij werkte,
was op zich al verbluffend. Ze was niet het soort vrouw met wie
Armanskij gewoonlijk in contact kwam, en al helemaal niet het
soort vrouw dat hij een baan zou aanbieden.

Ze had een baantje als een soort manusje-van-alles op kantoor
gekregen toen Holger Palmgren, een half gepensioneerde advo-
caat die de privéaangeleden voor de oude J.F. Milton behartigde,
hem had getipt dat Lisbeth Salander ‘een slimme meid was met
een wat stroeve houding’. Palmgren had Armanskij verzocht haar
een kans te geven, wat Armanskij met tegenzin had toegezegd.
Palmgren was een man van het soort dat alleen een nee accepteert
als aanmoediging om zijn pogingen te verdubbelen, dus het was
eenvoudiger om meteen ja te zeggen. Armanskij wist dat Palm -
gren zich bezighield met probleemjongeren en ander sociaal
geneuzel, maar dat hij ondanks alles een goed beoordelingsver-
mogen had.

Hij had al spijt gehad op het moment dat hij Lisbeth Salander
voor het eerst ontmoette.

Ze werd niet alleen gezien als problematisch, ze was in zijn ogen
synoniem aan dat begrip. Ze had de basisschool niet afgemaakt,
had nooit een voet op een middelbare school gezet en miste elke
vorm van hogere opleiding.

De eerste maanden had ze fulltime gewerkt, nu ja, bijna fulltime,
ze was in elk geval af en toe op haar werk verschenen. Ze had kof-
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fiegezet, de post gehaald en het kopieerapparaat onderhouden. Het
probleem was dat ze geen snars om normale kantoortijden of
werkroutines gaf.

Ze had echter een groot talent de andere medewerkers van het
bedrijf te irriteren. Ze werd bekend als ‘het meisje met de twee her-
sencellen’; een om te ademen en een om rechtop te staan. Ze sprak
nooit over zichzelf. Medewerkers die met haar probeerden te pra-
ten, kregen zelden respons en gaven het al gauw op. Pogingen om
haar voor de gek te houden vielen nooit in goede aarde. Óf ze
bekeek de grappenmaker met grote, uitdrukkingsloze ogen óf ze
reageerde duidelijk geïrriteerd.

Bovendien ontstond het gerucht dat haar humeur plotseling
drastisch om kon slaan als ze het idee had dat iemand haar voor de
gek hield, wat op zich vrij vaak voorkwam op de werkplek. Haar
houding gaf geen aanleiding tot vertrouwen of vriendschap en ze
werd al snel gezien als een vreemd verschijnsel dat als een straatkat
door de gangen van Milton liep. Ze werd als volkomen hopeloos
beschouwd.

Na een maand van voortdurend gezeur had Armanskij haar op
zijn kantoor ontboden met de bedoeling haar te ontslaan. Ze had
passief zitten luisteren naar zijn uiteenzetting van haar tekortko-
mingen, zonder tegenwerpingen te maken of zonder zelfs maar een
wenkbrauw op te trekken. Pas toen hij uitgepraat was over het feit
dat ze niet ‘de juiste attitude’ had en net wilde gaan zeggen dat het
een goed idee was als ze ging uitkijken naar een ander bedrijf dat
‘haar vaardigheden beter kon benutten,’ had ze hem midden in een
zin onderbroken. Voor het eerst had ze meer gezegd dan een paar
losse woordjes.

‘Zeg, als je een conciërge wilt hebben, kun je die bij het arbeids-
bureau zo vinden. Ik kan alles te weten komen over wie dan ook en
als je mijn vaardigheden niet beter kunt benutten dan voor het
sorteren van post ben je een idioot.’

Armanskij kon zich nog goed herinneren hoe hij daar volkomen
sprakeloos van verbazing en woede had gezeten toen ze gewoon
door was gegaan.

‘Je hebt een vent in dienst die drie weken heeft besteed aan het
schrijven van een volstrekt waardeloos rapport over die yuppie die
ze als bestuursvoorzitter willen rekruteren voor dat internetbe-
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drijf. Ik heb dat kutrapport gisteravond voor hem gekopieerd en ik
zie dat het voor je ligt op je bureau.’

Armanskij had een blik op het rapport geworpen en zeer tegen
zijn gewoonte in met stemverheffing gesproken.

‘Je mag geen vertrouwelijke rapporten lezen.’
‘Vermoedelijk niet, maar de veiligheidsroutines bij dit bedrijf

hebben bepaalde tekortkomingen. Volgens jouw richtlijnen moet
hij het zelf kopiëren, maar hij duwde me het rapport gisteravond
in de hand toen hij naar de kroeg vertrok. En trouwens, een paar
weken geleden zag ik zijn vorige rapport in de kantine liggen.’

‘Wat zeg je nou?’ had Armanskij geschokt uitgeroepen.
‘Rustig maar. Ik heb het in zijn kluis gelegd.’
‘Heeft hij je de combinatie van zijn kast met privédocumenten

gegeven?’ had Armanskij gevraagd, terwijl hij naar adem hapte.
‘Nee, niet direct. Hij heeft hem genoteerd op een briefje onder

zijn bureaulegger samen met het password van zijn computer.
Maar het punt is dat die privédetective van jou een waardeloos
persoonsonderzoek heeft gedaan. Hij heeft niet gezien dat die vent
enorme speelschulden heeft en cocaïne snuift als een stofzuiger en
dat zijn vriendin bovendien bescherming bij een blijf-van-mijn-
lijfhuis heeft gezocht nadat hij haar in elkaar had geramd.’

Toen had ze gezwegen. Armanskij had een paar minuten zonder
iets te zeggen door het betreffende rapport zitten bladeren. Het
was competent uitgevoerd, geschreven in een begrijpelijk proza en
zat vol bronverwijzingen en uitspraken van vrienden en bekenden
van het object in kwestie. Ten slotte had hij haar aangekeken en
twee woorden gezegd: ‘Bewijs maar.’

‘Hoeveel tijd krijg ik?’
‘Drie dagen. Als je je beweringen vrijdagmiddag niet kunt staven

kun je vertrekken.’

Drie dagen later had ze zonder een woord te zeggen een rapport
afgegeven dat met even uitvoerige bronvermeldingen de op het eer-
ste gezicht aardige jonge yuppie had veranderd in een onbetrouwba-
re klootzak. Armanskij had haar rapport dat weekend diverse malen
gelezen en een deel van de maandag besteed aan het halfhartig dub-
belchecken van enkele van haar beweringen. Al voordat hij begon
met die controle wist hij dat haar informatie correct zou blijken.
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Armanskij was onthutst en kwaad op zichzelf dat hij haar blijk-
baar verkeerd had beoordeeld. Hij had haar gezien als onnozel,
misschien zelfs wat achterlijk. Hij had niet verwacht dat een meis-
je dat zoveel gespijbeld had op de basisschool dat ze niet eens een
eindrapport had, een verslag zou schrijven dat niet alleen taalkun-
dig correct was, maar bovendien waarnemingen en informatie
bevatte waarvan hij gewoon niet begreep hoe ze daar aangekomen
was.

Hij was ervan overtuigd dat niemand anders bij Milton Security
in staat zou zijn een uittreksel uit een vertrouwelijk journaal van
een arts bij de vrouwenopvang te pakken te krijgen. Toen hij haar
vroeg hoe ze dat had klaargespeeld, kreeg hij een ontwijkend ant-
woord. Ze was niet van plan haar bronnen prijs te geven, beweer-
de ze. Langzaamaan werd het Armanskij duidelijk dat Lisbeth
Salander überhaupt niet van plan was om haar werkwijze te
bespreken, niet met hem en niet met iemand anders. Dat veront-
rustte hem, maar toch niet voldoende om de verleiding te kunnen
weerstaan haar te testen.

Hij dacht er een paar dagen over na.
Hij moest denken aan Holger Palmgrens woorden toen Palm -

gren haar op hem had afgestuurd. Alle mensen moeten een kans
krijgen. Hij dacht na over zijn eigen islamitische opvoeding, waar-
in hij had geleerd dat het zijn plicht aan God was om de uitgesto-
tenen bij te staan. Hij geloofde weliswaar niet in God en had al
sinds zijn tienertijd geen moskee meer bezocht, maar hij ervoer
Lisbeth Salander als iemand die behoefte had aan ondubbelzinni-
ge hulp en ondersteuning. En de laatste decennia had hij niet veel
gedaan op dat gebied.

In plaats van haar te ontslaan had hij Lisbeth Salander binnenge-
roepen voor een persoonlijk gesprek, waarbij hij had geprobeerd
erachter te komen hoe dat lastige meisje eigenlijk in elkaar zat. Hij
werd gesterkt in zijn overtuiging dat Lisbeth Salander aan een of
andere ernstige stoornis leed, maar hij ontdekte ook dat achter
haar mokkende verschijning een intelligent mens schuilging. Hij
ervoer haar als broos en storend, maar begon haar ook, tot zijn
eigen verbazing, aardig te vinden.

In de maanden die daarop volgden nam Armanskij Lisbeth Salan -
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der onder zijn hoede. Als hij heel eerlijk moest zijn tegen zichzelf
beschouwde hij haar als een sociaal hobbyproject. Hij gaf haar een-
voudige researchopdrachten en probeerde haar tips te geven hoe ze
te werk moest gaan. Ze luisterde geduldig, vertrok vervolgens en
voerde de opdracht geheel naar eigen inzicht uit. Hij vroeg de IT-
manager van Milton om haar een basiscursus computerkennis te
geven; Salander zat een hele middag zoet in de schoolbanken voor-
dat de IT-manager enigszins ontstemd rapporteerde dat ze nu al
een betere basiskennis over computers leek te hebben dan de mees-
te andere medewerkers bij het bedrijf.

Armanskij werd zich er al gauw van bewust dat Lisbeth Salander
ondanks de functioneringsgesprekken, aanbiedingen voor interne
opleidingen en andere lokkertjes niet van plan was zich aan te pas-
sen aan de normale kantoorroutines van Milton. Dat stelde hem
voor een lastig dilemma.

Ze bleef een bron van irritatie voor de andere medewerkers van
het bedrijf. Armanskij was zich ervan bewust dat hij niet geaccep-
teerd zou hebben dat een andere medewerker kwam en ging zoals
het hem of haar uitkwam, en dat hij in normale gevallen spoedig
een ultimatum zou hebben gesteld met eisen voor veranderingen.
Hij vermoedde ook dat als hij Lisbeth Salander voor een ultima-
tum zou stellen of zou dreigen met ontslag, ze haar schouders op
zou halen. Hij moest dus óf van haar af zien te komen óf accepte-
ren dat ze niet functioneerde zoals normale mensen.

Een nog groter probleem voor Armanskij was dat hij geen hoogte
kreeg van zijn eigen gevoelens voor de jonge vrouw. Ze was als hin-
derlijke jeuk, afstotend maar tegelijkertijd ook aanlokkelijk. Het
was geen seksuele aantrekkingskracht, zo zag Armanskij het ten-
minste niet. De vrouwen naar wie hij gewoonlijk keek, waren
blond en welgevormd, met volle lippen die zijn fantasie wekten.
Bovendien was hij al twintig jaar getrouwd met een Finse vrouw
die Ritva heette en die ook op middelbare leeftijd meer dan vol-
doende voldeed aan al deze eisen. Hij was haar nog nooit ontrouw
geweest, nou ja, er was misschien weleens iets gebeurd wat zijn
vrouw verkeerd had kunnen opvatten als ze ervan geweten had,
maar hun huwelijk was gelukkig en hij had twee dochters van
Salanders leeftijd. Hoe dan ook, hij was niet geïnteresseerd in
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meisjes met platte borsten die op afstand ook konden worden aan-
gezien voor spichtige jongens. Dat was niets voor hem.

Toch was hij zichzelf gaan betrappen op ongepaste dagdromen
over Lisbeth Salander en hij moest bekennen dat haar nabijheid
hem wel iets deed. Maar de aantrekkingskracht bestond er volgens
Armanskij uit dat Salander een vreemd wezen voor hem was. Hij
kon net zo goed verliefd zijn geworden op een schilderij van een
Griekse sprookjesnimf. Salander vertegenwoordigde een onwerke-
lijk leven, dat hem fascineerde maar dat hij niet kon delen, wat ze
hem overigens ook in geen geval zou toestaan.

Op een dag had Armanskij op een terras op Stortorget in de oude
binnenstad gezeten toen Lisbeth Salander langs was geslenterd en
aan een tafeltje aan de andere kant van het terras had plaatsgeno-
men. Ze was in gezelschap van drie meisjes en een jongen, die alle-
maal op haast identieke wijze gekleed waren. Armanskij had haar
nieuwsgierig bekeken. Ze leek net zo gereserveerd te zijn als op
haar werk, maar ze had bijna gelachen om iets wat een meisje met
purperkleurig haar had verteld.

Armanskij vroeg zich af hoe Salander zou reageren als hij op een
dag op het werk verscheen met groen haar, een versleten spijker-
broek en een volgeklad leren jack met klinknagels. Zou ze hem
accepteren als een gelijke? Misschien, ze leek alles om zich heen te
accepteren met een houding van not my business. Maar het meest
waarschijnlijke was dat ze hem gewoon grijnzend zou hebben aan-
gekeken.

Ze had met haar rug naar hem toe gezeten en zich niet één keer
omgedraaid. Ze was zich er dus ogenschijnlijk niet van bewust dat
hij daar zat. Hij voelde zich opvallend gestoord door haar aanwe-
zigheid en toen hij na een tijdje was opgestaan om ongezien weg te
glippen had ze plotseling haar hoofd omgedraaid en hem recht
aangekeken, net alsof ze zich er de hele tijd bewust van was geweest
dat hij daar had gezeten en ze hem op haar radar had opgemerkt.
Ze had hem zo verrast dat het aanvoelde als een aanval en hij had
gedaan alsof hij haar niet had gezien en had het terras met rasse
schreden verlaten. Ze had hem niet gegroet, maar hem met haar
ogen gevolgd, en pas toen hij de hoek om was, had haar blik niet
meer op zijn rug gebrand.

Ze lachte zelden of nooit, al meende Armanskij in de loop van de
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tijd toch een zekere versoepelde houding van haar kant waar te
nemen. Ze had een op zijn zachtst gezegd droge humor, die af en
toe leidde tot een smalend, ironisch lachje.

Soms voelde Armanskij zich zo geprovoceerd door haar gebrek
aan emotionele respons dat hij haar door elkaar wilde schudden en
achter haar façade wilde kruipen om haar vriendschap of ten min-
ste haar respect te winnen.

Eén keer, ze werkte toen negen maanden voor hem, had hij
geprobeerd deze gevoelens met haar te bespreken. Dat was tijdens
het kerstfeest van Milton Security geweest op een avond in decem-
ber en hij was voor de verandering aangeschoten. Er had niets
onoorbaars plaatsgevonden, hij had alleen maar geprobeerd te ver-
tellen dat hij haar gewoon graag mocht. Maar hij had met name
willen verklaren dat hij een soort beschermersinstinct voelde en
dat als ze ergens hulp bij nodig had, ze zich met vertrouwen tot
hem kon richten. Hij had zelfs geprobeerd haar te omhelzen. In
alle vriendschappelijkheid, uiteraard.

Ze had zich losgemaakt uit zijn lompe omarming en had het
feest verlaten. Daarna was ze niet op het werk verschenen en had
ze haar mobiele telefoon ook niet opgenomen. Dragan Armanskij
had haar afwezigheid ervaren als een marteling – bijna als een per-
soonlijke bestraffing. Hij had niemand om zijn gevoelens mee te
delen, en voor het eerst had hij met ontzette scherpzinnigheid
ingezien welke verwoestende macht Lisbeth Salander over hem
had gekregen.

Drie weken later, toen Armanskij op een avond in januari nog laat
zat over te werken om de jaarrekening te controleren, was Salander
teruggekeerd. Ze was onopgemerkt als een geest zijn kamer bin-
nengekomen en hij was zich er plotseling bewust van geworden dat
ze hem in het donker, verderop in de kamer, stond aan te kijken.
Hij had geen idee hoe lang ze daar al stond.

‘Wil je koffie?’ had ze gevraagd. Ze had de deur dichtgetrokken
en hem een beker van het espressoapparaat in de kantine aange-
reikt. Hij had hem zwijgend aangenomen en had zowel opluchting
als angst gevoeld toen ze de deur met haar voet had dichtgetrok-
ken, in de bezoekersstoel was gaan zitten en hem recht in zijn ogen
had gekeken. Daarna had ze de verboden vraag gesteld op een
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manier die niet afgedaan kon worden als grapje, maar die ook niet
uit de weg gegaan kon worden.

‘Dragan, geil je op mij?’
Armanskij had als verlamd gezeten terwijl hij wanhopig had zit-

ten bedenken wat hij moest antwoorden. Zijn eerste impuls was
om alles verongelijkt te ontkennen. Toen had hij haar blik gezien
en ingezien dat ze voor het eerst een persoonlijke vraag had ge -
steld. Die was serieus bedoeld en als hij zou proberen om er gek-
scherend op te reageren zou ze dat opvatten als een persoonlijke
belediging. Ze wilde met hem praten en hij vroeg zich af hoe lang
ze moed had verzameld om die vraag te stellen. Hij had langzaam
zijn pen neergelegd en was achterovergeleund in zijn stoel. Uitein-
delijk had hij zich ontspannen.

‘Waarom denk je dat?’ vroeg hij.
‘De manier waarop je naar me kijkt, en de manier waarop je niet

naar me kijkt. En de keren dat je je hand naar me uit wilde steken
en me wilde aanraken, maar je bedacht.’

Hij glimlachte plotseling naar haar.
‘Ik heb het gevoel dat je mijn hand zou afbijten als ik je ook maar

met één vinger zou aanraken.’
Ze glimlachte niet. Ze wachtte.
‘Lisbeth, ik ben je chef en ook al zou ik me tot je aangetrokken

voelen dan zou ik daar nooit wat mee doen.’
Ze wachtte nog steeds.
‘Tussen ons gezegd ... Ja, er zijn momenten geweest dat ik me tot

je aangetrokken heb gevoeld. Ik kan het niet uitleggen, maar het is
zo. Om een reden die ik zelf niet begrijp, geef ik veel om je. Maar
ik geil niet op je.’

‘Mooi. Want dat moet ook niet.’
Armanskij was plotseling in lachen uitgebarsten. Salander had

voor het eerst iets persoonlijks tegen hem gezegd, ook al was dat
het meest negatieve bericht dat een man kon krijgen. Hij probeer-
de de juiste woorden te vinden.

‘Lisbeth, ik begrijp dat je niet geïnteresseerd bent in een man van
vijftig plus.’

‘Ik ben niet geïnteresseerd in een man van vijftig plus die mijn
chéf is.’ Ze had haar hand opgeheven. ‘Wacht, laat me uitpraten. Je
bent soms een beetje onnozel en op een irritante manier bureau-
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cratisch, maar je bent ook een aantrekkelijke man ... Dat voel ik
ook best ... Maar je bent mijn chef en ik heb je vrouw ontmoet en
ik wil mijn baan niet kwijt en het stomste wat ik zou kunnen doen,
zou zijn het met jou aan te leggen.’

Armanskij zweeg, hij durfde nauwelijks adem te halen.
‘Ik ben me ervan bewust wat je voor me gedaan hebt en ik ben

niet ondankbaar. Ik stel het op prijs dat je ruimhartiger bleek te
zijn dan je vooroordelen en dat je me hier een kans hebt gegeven.
Maar ik wil je niet als mijn minnaar en je bent ook mijn vader
niet.’

Ze zweeg. Na een tijdje zuchtte Armanskij hulpeloos. ‘Wat wil je
eigenlijk van me?’

‘Ik wil weer voor je komen werken. Als je dat goedvindt.’
Hij had geknikt en haar daarna zo eerlijk geantwoord als hij

maar kon. ‘Ik wil heel graag dat je voor me werkt. Maar ik wil ook
dat je een vorm van vriendschap en vertrouwen voor me voelt.’

Ze knikte.
‘Je bent niet iemand die aanmoedigt tot vriendschap,’ had hij

plotseling opgeworpen. Haar gezicht betrok enigszins, maar hij
ging onverbiddelijk door. ‘Ik heb begrepen dat je niet wilt dat
iemand zich met jouw leven bemoeit en ik zal proberen dat niet te
doen. Maar is het goed als ik je aardig blijf vinden?’

Salander had een hele tijd nagedacht. Toen had ze hem geant-
woord door op te staan, om het bureau heen te lopen en hem te
omhelzen. Hij was totaal overrompeld. Pas toen ze hem losliet,
pakte hij haar hand.

‘Kunnen we vrienden zijn?’ vroeg hij.
Ze knikte één keer.
Dat was de enige keer dat ze hem enige genegenheid had

getoond, en de enige keer dat ze hem überhaupt had aangeraakt.
Een ogenblik dat Armanskij zich met warmte herinnerde.

Na vier jaar had ze nog steeds nauwelijks iets over haar privéle-
ven of haar achtergrond aan Armanskij blootgegeven. Hij had een
keer zijn eigen vaardigheden op het gebied van PO’s op haar toe-
gepast. Hij had ook een lang gesprek gehad met advocaat Holger
Palmgren, die overigens niet verbaasd was geweest hem te zien, en
wat hij uiteindelijk te weten was gekomen, droeg niet bij aan het
vergroten van zijn vertrouwen in haar. Hij had de zaak nooit met
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haar besproken of ook maar laten doorschemeren dat hij in haar
privéleven had zitten snuffelen. In plaats daarvan verborg hij zijn
ongerustheid en vergrootte zijn waakzaamheid.

Voordat die merkwaardige avond voorbij was, hadden Salander en
Armanskij een overeenkomst gesloten. In de toekomst zou ze
researchopdrachten voor hem uitvoeren op freelancebasis. Ze
kreeg een klein, vast maandsalaris, of ze nu opdrachten uitvoerde
of niet; haar daadwerkelijke inkomsten bestonden erin dat ze
Armanskij per opdracht een declaratie kon sturen. Ze mocht naar
eigen inzicht werken, daar stond tegenover dat ze zich verplichtte
om nooit iets te doen wat hem in verlegenheid of Milton Security
in opspraak kon brengen.

Voor Armanskij was het een praktische oplossing die gunstig was
voor hem, voor het bedrijf en voor Salander. Hij reduceerde de
hinderlijke PO-afdeling tot één vaste kracht, een oudere medewer-
ker die degelijke routineklussen deed en de kredietwaardigheids-
onderzoeken uitvoerde. Alle lastige, twijfelachtige opdrachten liet
hij over aan Salander en – incidenteel – aan een paar andere free-
lancers die, als het echt mis zou gaan, in de praktijk zelfstandige
ondernemers, buitenstaanders waren waar Milton Security geen
eigenlijke verantwoording voor droeg. Omdat hij haar vaak in de
arm nam, verdiende ze een aardig salaris. Dat had aanzienlijk
hoger kunnen zijn, maar ze werkte alleen als ze zin had en ze was
van mening dat als dat Armanskij niet beviel, hij haar maar moest
ontslaan. 

Armanskij accepteerde haar zoals ze was, maar ze mocht haar
klanten niet ontmoeten. Uitzonderingen op die regel waren zeld-
zaam en de zaak van vandaag was er helaas zo een.

Lisbeth Salander was voor de gelegenheid gekleed in een zwart T-
shirt met een afbeelding van ET met snijtanden en de tekst I AM

ALSO AN ALIEN. Ze had een zwarte rok aan waarvan de zoom kapot
was, een versleten kort, zwartleren jackje, een riem met klinkna-
gels, stevige Doc Marten-stappers en gestreepte groenrode knie-
kousen. Ze droeg make-up in een kleurenscala dat aangaf dat ze
mogelijk kleurenblind was. Ze zag er met andere woorden onge-
woon netjes uit.
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Armanskij zuchtte en verplaatste zijn blik naar de derde persoon
in de kamer, de conservatief geklede gast met de dikke brillengla-
zen. Advocaat Dirch Frode was achtenzestig jaar oud en had erop
gestaan de medewerker die het rapport had samengesteld per-
soonlijk te ontmoeten om vragen te kunnen stellen. Armanskij had
geprobeerd de ontmoeting met smoesjes tegen te houden; Salan-
der was verkouden, op reis of bedolven onder ander werk. Frode
had lichtzinnig opgemerkt dat dat niet uitmaakte, het had geen
haast en hij kon best een paar dagen wachten. Armanskij had in
zichzelf gevloekt, maar uiteindelijk was er geen andere uitweg
geweest dan ze samen te brengen, en nu zat advocaat Frode duide-
lijk gefascineerd naar Lisbeth Salander te turen. Salander keek
terug met een gezicht dat niet bepaald warme gevoelens uitstraal-
de.

Armanskij zuchtte nogmaals en keek naar de map die ze op zijn
bureau had neergelegd met de titel CARL MIKAEL BLOMKVIST. De
naam werd gevolgd door een persoonsnummer, dat in keurige 
blokletters op de omslag stond. Hij sprak de naam hardop uit.
Advocaat Frode werd uit zijn betovering gewekt en richtte zijn blik
op Armanskij.

‘Wat kunt u vertellen over Mikael Blomkvist?’ vroeg hij.
‘Dit is juffrouw Salander, die het rapport heeft geschreven.’

Armanskij aarzelde even en vervolgde daarna met een glimlach die
vertrouwelijk moest lijken maar die eerder hulpeloos verontschul-
digend was: ‘Laat u niet misleiden door haar jeugdige leeftijd. Ze is
onze allerbeste onderzoeker.’

‘Daar ben ik van overtuigd,’ antwoordde Frode op een droge
toon die het tegenovergestelde suggereerde. ‘Vertel tot welke con-
clusie ze is gekomen.’

Het was duidelijk dat advocaat Frode geen idee had hoe hij zich
tegenover Lisbeth Salander moest gedragen en daarom zijn toe-
vlucht zocht tot een bekender territorium, door de vraag te stellen
aan Armanskij. Net alsof ze zich niet in de kamer had bevonden.
Salander nam de gelegenheid te baat en blies een grote bel van haar
kauwgom. Voor Armanskij antwoord had kunnen geven, richtte ze
zich tot haar chef, alsof Frode niet bestond.

‘Kun je de klant vragen of hij een lange of een korte versie wil?’
Advocaat Frode zag onmiddellijk in dat hij een fout had begaan.
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Er ontstond een pijnlijke stilte voordat hij zich uiteindelijk tot Lis-
beth Salander richtte en de schade probeerde te herstellen door een
vriendelijke, vaderlijke toon aan te slaan.

‘Ik zou het op prijs stellen als u mij een mondelinge samenvat-
ting zou kunnen geven van uw conclusies.’

Salander keek als een boosaardig Nubisch roofdier dat zich
afvroeg hoe Dirch Frode zou smaken als lunchhapje. Haar blik was
zo verrassend hatelijk dat er koude rillingen over Frodes rug lie-
pen. Maar haar gezicht verzachtte even snel. Frode vroeg zich af of
hij zich de blik van zojuist had ingebeeld. Toen ze uiteindelijk
begon te praten, klonk ze als een ambtenaar.

‘Laat ik om te beginnen zeggen dat dit niet bepaald een gecom-
pliceerde opdracht was, afgezien van het feit dat de opdrachtom-
schrijving op zich vrij vaag was. U wilde alles over hem weten “wat
er te achterhalen viel”, maar u had niet aangegeven of u op zoek
was naar iets specifieks. Daarom is het een soort staalkaart van zijn
leven geworden. Het rapport bedraagt 193 pagina’s, maar ruim 120
daarvan zijn kopieën van artikelen die hij geschreven heeft of
krantenknipsels waarin hij zelf voorkomt. Blomkvist is een publie-
ke persoon met weinig geheimen die niet veel te verbergen heeft.’

‘Maar hij heeft dus wel geheimen?’ vroeg Frode.
‘Alle mensen hebben geheimen,’ antwoordde ze neutraal. ‘Het is

alleen zaak om uit te vinden welke dat zijn.’
‘Laat maar horen.’
‘Mikael Blomkvist is geboren op 18 januari 1960 en is nu dus

tweeënveertig. Hij is geboren in Borlänge maar heeft daar nooit
gewoond. Zijn ouders, Kurt en Anita Blomkvist, begonnen rond
hun vijfendertigste aan een gezin en beiden zijn inmiddels overle-
den. Zijn vader is machine-installateur en moest regelmatig ver-
huizen. Zijn moeder is voor zover ik heb kunnen achterhalen nooit
iets anders geweest dan huisvrouw. Het gezin verhuisde naar
Stockholm toen Mikael naar school moest. Hij heeft een drie jaar
jongere zus die Annika heet en advocate is. Hij heeft ook nog een
paar ooms van moederskant en een paar neven. Krijgen we nog
koffie?’

Die laatste repliek was gericht tot Armanskij, die zich haastte de
thermoskan die hij voor de vergadering besteld had, open te draai-
en. Hij gebaarde Salander om door te gaan.
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‘In 1966 verhuisde het gezin dus naar Stockholm. Ze woonden
op Lilla Essingen. Blomkvist ging eerst naar school in Bromma en
daarna naar de middelbare school in de wijk Kungsholmen. Hij
had een uitstekende eindlijst, gemiddeld een 9,5; kopieën zitten in
de map. Tijdens zijn middelbareschooltijd hield hij zich bezig met
muziek. Hij was bassist in een rockband die ‘Bootstrap’ heette en
die ook nog een single heeft uitgebracht. Deze was in de zomer van
1979 veel op de radio te horen. Na zijn middelbare school werkte
hij als controleur bij de metro, spaarde hij geld en vertrok hij naar
het buitenland. Hij is een jaar weg geweest en lijkt vooral te heb-
ben rondgezworven in Azië ... India, Thailand en een tijdje down-
under: in Australië. Hij begon met zijn opleiding journalistiek in
Stockholm toen hij eenentwintig was, maar onderbrak zijn studie
na het eerste jaar om zijn dienstplicht te vervullen als jager in Kiru-
na. Dat was een of andere macho-eenheid en hij zwaaide af met
goede cijfers. Na zijn dienstplicht maakte hij zijn opleiding tot
journalist af en sindsdien is hij aan het werk. Hoe gedetailleerd wilt
u dat ik ben?’

‘Vertel de dingen die u wezenlijk acht.’
‘Goed. Hij schijnt een beetje een bolleboos te zijn. Tot op heden

is hij een succesvolle journalist. In de jaren tachtig had hij veel
invalbaantjes, eerst bij de regionale pers en later in Stockholm.
Daar is een lijst van. Zijn doorbraak kwam met dat verhaal over de
Berenliga, die roversbende die hij ontmaskerde.’

‘Kalle Blomkvist.’
‘Hij haat die bijnaam, en dat is te begrijpen. Ik zou iemand ook

zijn tand door zijn lip slaan als hij of zij mij op de voorpagina
Pippi Langkous zou noemen.’

Ze wierp een donkere blik op Armanskij, die slikte. Hij had meer
dan eens aan Lisbeth Salander gedacht als Pippi Langkous en was
zielsgelukkig dat hij daar nooit grapjes over had gemaakt. Hij
maakte een ronddraaiende beweging met zijn wijsvinger dat ze
verder moest gaan.

‘Een bron heeft gezegd dat hij tot die tijd misdaadverslaggever
wilde worden, en hij is ook als zodanig ingevallen bij een avond-
krant, maar waar hij bekend om is geworden, is zijn werk als poli-
tiek journalist en financieel verslaggever. Hij werkt voornamelijk
als freelancer en heeft maar één vaste baan gehad, bij een avond-
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krant eind jaren tachtig. Hij nam ontslag in 1990 toen hij betrok-
ken was bij de oprichting van het maandblad Millennium. Dat blad
begon als een echte outsider en miste een sterke uitgeverij die het
onder zijn hoede kon nemen. Maar de oplage is gegroeid en ligt
momenteel op 21.000 exemplaren. De redactie zit aan de Götga-
tan, slechts een paar blokken hiervandaan.’

‘Een links magazine?’
‘Dat ligt eraan hoe je het begrip “links” definieert. Millennium

wordt over het algemeen beschouwd als maatschappijkritisch,
maar ik schat dat de anarchisten het een burgerlijk kutblad vinden
in de stijl van Arena of Ordfront, terwijl de studentenbond van de
conservatieven vermoedelijk meent dat de redactie uit bolsjewie-
ken bestaat. Er is niets wat erop wijst dat Blomkvist ooit politiek
actief is geweest, zelfs niet tijdens de linkse golf toen hij op de mid-
delbare school zat. Toen hij op de School voor de Journalistiek zat,
woonde hij samen met een meisje dat actief was bij de Syndicalis-
ten en dat nu een linkse partij vertegenwoordigt in het parlement.
Dat linkse stempel lijkt vooral tot uitdrukking te komen in het feit
dat hij als financieel verslaggever zich gespecialiseerd heeft in ont-
hullende reportages over corruptie en louche zaakjes in het be-
drijfsleven. Hij heeft een paar vernietigende portretten van direc-
teuren en politici gemaakt, vermoedelijk welverdiend, die een aan-
tal gedwongen ontslagen en juridische processen tot gevolg hebben
gehad. De bekendste zaak was de Arboga-affaire, die erin resul-
teerde dat een niet-socialistische politicus moest aftreden en een
voormalig gemeentelijke accountant een jaar gevangenisstraf kreeg
wegens verduistering. Het hekelen van misdrijven kan toch moei-
lijk worden gezien als uitdrukking voor linkse sympathieën.’

‘Ik begrijp wat u bedoelt. Wat is er verder?’
‘Hij heeft twee boeken geschreven. Een boek over de Arboga-

affaire en eentje over financiële journalistiek getiteld De tempelrid-
ders, dat drie jaar geleden is verschenen. Ik heb het boek niet
gelezen, maar naar de recensies te oordelen lijkt het controversieel
te zijn. Het deed nogal wat stof opwaaien in de media.’

‘Geld?’ vroeg Frode.
‘Hij is niet rijk, maar hij hoeft geen honger te lijden. Zijn aangif-

tebiljet is bijgevoegd. Hij heeft ruim 250.000 kronen op de bank,
gedeeltelijk belegd in een pensioenfonds, gedeeltelijk in een spaar-
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fonds. Hij heeft een rekening van ongeveer 100.000 kronen die hij
gebruikt voor lopende uitgaven, reizen en dergelijke. Hij bezit een
appartement dat is afbetaald, 65 vierkante meter aan de Bell -
mansgatan, en hij heeft geen leningen, hypotheken of andere
schulden.’

Salander hield een vinger in de lucht.
‘Hij heeft nóg een bezitting, een pandje in Sandhamn. Dat is een

soort schuur van 30 vierkante meter die is ingericht als zomer-
huisje en die aan het water ligt, precies in het aantrekkelijkste deel
van het dorp. Blijkbaar door een oom van vaderskant aangekocht
in de jaren veertig, toen dat nog mogelijk was voor een gewone
sterveling, en Blomkvist heeft het huisje uiteindelijk geërfd. Ze
hebben het als volgt verdeeld: zijn zus kreeg het appartement van
hun ouders op Lilla Essingen en Mikael Blomkvist dat huisje. Ik
weet niet hoeveel het vandaag de dag waard kan zijn, vast een paar
miljoen kronen, maar ik geloof niet dat hij het wil verkopen en hij
is trouwens vrij vaak in Sandhamn.’

‘Inkomen?’
‘Hij is dus mede-eigenaar van Millennium, maar hij krijgt elke

maand slechts iets meer dan 12.000 kronen aan salaris. De rest
komt binnen via freelanceklusjes, het eindtotaal kan variëren. Drie
jaar geleden had hij een topjaar, hij werd toen door allerlei media
gevraagd en sprokkelde 450.000 kronen bij elkaar. Vorig jaar haal-
de hij slechts 120.000 binnen aan freelance-inkomsten.’

‘Hij moet 150.000 aan schadevergoeding betalen en bovendien
de advocaatkosten en dergelijke,’ constateerde Frode. ‘Laten we
schatten dat het eindtotaal vrij hoog wordt, en bovendien derft hij
inkomsten als hij zijn gevangenisstraf moet uitzitten.’

‘Dat betekent dat hij er behoorlijk bekaaid van afkomt,’ consta-
teerde Salander.

‘Is hij eerlijk?’ vroeg Dirch Frode.
‘Dat is zogezegd zijn vertrouwenskapitaal. Hij heeft het imago

van een zelfverzekerde bewaker van de moraal tegenover de zaken-
wereld en hij wordt vrij vaak gevraagd om verschillende zaken op
tv te becommentariëren.’

‘Er zal wel niet veel over zijn van dat kapitaal na dat vonnis van
vandaag,’ zei Dirch Frode bedachtzaam.

‘Ik wil niet beweren dat ik precies weet welke eisen er aan een
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journalist worden gesteld, maar na deze klappen zal het wel even
duren voordat “Superdetective Blomkwist” de Grote Prijs voor de
Journalistiek krijgt. Hij heeft zich behoorlijk belachelijk gemaakt,’
constateerde Salander nuchter. ‘Als ik een persoonlijke beschou-
wing mag geven ...’

Armanskij sperde zijn ogen wijd open. In de jaren dat Lisbeth
Salander voor hem werkte had ze nog nooit een persoonlijke
beschouwing gegeven in een persoonsonderzoek. Voor haar waren
alleen de kale feiten van belang.

‘Het behoorde niet tot mijn taak om de Wennerström-affaire
inhoudelijk te bekijken, maar ik heb het proces gevolgd en ik moet
zeggen dat ik nogal verbaasd was. De hele zaak voelt verkeerd aan
en het is ... out of character voor Mikael Blomkvist om iets te publi-
ceren wat zo ontzettend fout overkomt.’

Salander krabde aan haar hals. Frode keek geduldig. Armanskij
vroeg zich af of hij het mis had of dat Salander écht niet precies
wist hoe ze verder moest gaan. De Salander die hij kende was nóóit
onzeker, aarzelde nooit. Uiteindelijk leek ze haar standpunt te heb-
ben bepaald.

‘Volstrekt off the record dus ... Ik heb me niet grondig verdiept
in de Wennerström-affaire, maar ik geloof dat Kalle Blomkvist ...
pardon, Mikael Blomkvist, belazerd is. Ik heb het idee dat die story
over iets heel anders gaat dan wat blijkt uit het vonnis.’

Nu was het Dirch Frodes beurt om plotseling rechtop te gaan zit-
ten in de bezoekersstoel. De advocaat keek Salander onderzoekend
aan en Armanskij merkte voor het eerst op dat de opdrachtgever
een meer dan beleefde interesse vertoonde sinds zij haar uiteenzet-
ting was begonnen. Hij maakte een mentale notitie dat de Wen-
nerström-affaire blijkbaar van belang was voor Frode. Correctie,
dacht Armanskij direct, Frode was niet geïnteresseerd in de Wen-
nerström-affaire – pas toen Salander aangaf dat Blomkvist belazerd
was reageerde Frode.

‘Hoe bedoelt u dat eigenlijk?’ vroeg Frode geïnteresseerd.
‘Het is speculatie van mijn kant, maar ik ben ervan overtuigd dat

iemand hem erin heeft geluisd.’
‘En waarom denkt u dat?’
‘Uit Blomkvists achtergrond blijkt dat hij een zeer voorzichtige

reporter is. Alle controversiële onthullingen waar hij eerder mee
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gekomen is, waren goed gedocumenteerd. Ik was als toehoorder bij
een van de rechtszittingen. Hij kwam niet met tegenargumenten
en leek het gewoon te hebben opgegeven. Dat rijmt slecht met zijn
karakter. Als we de rechtbank moeten geloven heeft hij een verhaal
over Wennerström bij elkaar gefantaseerd en dat zonder een
spoortje aan bewijs, als een soort journalistieke zelfmoordaanslag,
gepubliceerd ... Zo is Blomkvist gewoon niet.’

‘Wat is er volgens u dan gebeurd?’
‘Ik kan alleen maar gissen. Blomkvist geloofde in zijn story, maar

tijdens de hele procedure is er iets gebeurd en bleek de informatie
vals te zijn. Dat betekent op zijn beurt dat zijn bron iemand was
die hij vertrouwde of dat iemand hem bewust van foutieve infor-
matie heeft voorzien, wat onwaarschijnlijk ingewikkeld overkomt.
Het alternatief is dat hij is blootgesteld aan dusdanig ernstige
bedreigingen dat hij de handdoek in de ring heeft gegooid en lie-
ver te boek komt te staan als een incompetente idioot dan de strijd
aan te gaan. Maar dat zijn speculaties, zoals gezegd.’

Toen Salander verder wilde gaan met haar uiteenzetting, stak
Dirch Frode zijn hand op. Hij zweeg even en trommelde naden-
kend met zijn vingers op de armleuning voordat hij zich aarzelend
weer tot haar richtte.

‘Als we u in de arm zouden nemen om de waarheid in de Wen-
nerström-affaire boven water te krijgen ... hoe groot is dan de kans
dat u iets vindt?’

‘Daar kan ik geen antwoord op geven. Misschien valt er niets te
vinden.’

‘Maar zou u een poging willen doen?’
Ze haalde haar schouders op. ‘Dat is niet aan mij. Ik werk voor

Dragan Armanskij en hij beslist welke werkzaamheden hij mij wil
laten uitvoeren. En dan ligt het er ook aan welk soort informatie u
wilt hebben.’

‘Laat ik het zo zeggen ... Ik ga ervan uit dat dit gesprek vertrou-
welijk is?’ Armanskij knikte. ‘Ik weet niks van deze affaire, maar ik
weet dat Wennerström in een andere context frauduleus is
geweest. De Wennerström-affaire heeft in hoge mate het leven van
Mikael Blomkvist beïnvloed en ik zou graag willen weten of er een
kern van waarheid in uw speculaties zit.’
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Het gesprek had een onverwachte wending genomen en Armans-
kij was onmiddellijk alert. Wat Dirch Frode vroeg van Milton
Security was in een al afgesloten rechtszaak te wroeten waarin
mogelijk een vorm van bedreiging aan het adres van Mikael
Blomkvist was voorgekomen, en waarbij Milton mogelijk het risi-
co liep om in botsing te komen met Wennerströms imperium van
advocaten. Armanskij was absoluut niet geamuseerd bij de gedach-
te Lisbeth Salander in dat verband als een ongeleid projectiel los te
laten.

Het had niet alleen te maken met de zorg voor het bedrijf. Salan-
der had duidelijk aangegeven dat ze Armanskij niet als een soort
ongeruste stiefvader wilde hebben en na hun overeenkomst had hij
er wel voor uitgekeken om zich als zodanig te gedragen, maar diep
vanbinnen zou hij altijd bezorgd om haar zijn. Soms betrapte hij
zich erop dat hij Salander vergeleek met zijn eigen dochters. Hij
beschouwde zichzelf als een goede vader die zich niet onnodig met
het privéleven van zijn dochters bemoeide, maar hij wist dat hij
nooit zou accepteren dat zijn dochters zich als Lisbeth Salander
zouden gedragen of haar leven zouden leiden.

Diep in zijn Kroatische, of mogelijk Bosnische of Armeense hart,
had hij zich nooit kunnen onttrekken aan de overtuiging dat
Salanders leven zou eindigen in een catastrofe. In zijn ogen was zij
het perfecte slachtoffer voor iemand die haar kwaad wilde doen en
hij huiverde bij de gedachte dat hij gewekt zou worden met het
nieuws dat iemand haar wat had aangedaan.

‘Een dergelijk onderzoek kan kostbaar worden,’ zei Armanskij
voorzichtig om af te schrikken en zo te peilen hoe serieus Frodes
verzoek was.

‘We zouden een limiet moeten stellen,’ antwoordde Frode nuch-
ter. ‘Ik vraag niet het onmogelijke, maar het is duidelijk dat uw
medewerkster, zoals u al verzekerde, competent is.’

‘Salander?’ vroeg Armanskij met opgetrokken wenkbrauwen.
‘Ik heb geen andere klussen.’
‘Oké. Maar ik wil dat er duidelijke afspraken komen over de

omschrijving van deze job. Laat de rest van je rapport maar
horen.’

‘Er is niet zoveel meer dan een aantal details uit zijn privéleven.
In 1986 is hij getrouwd met een vrouw die Monica Abrahamsson
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heet en hetzelfde jaar kregen ze een dochter die Pernilla heet, en
die de achternaam van haar moeder draagt. Ze is nu zestien jaar.
Het huwelijk hield niet lang stand, ze zijn in 1991 gescheiden.
Abrahamsson is hertrouwd, maar Blomkvist en zij zijn blijkbaar
nog steeds bevriend. De dochter woont bij haar moeder en ziet
Blomkvist niet zo vaak.’

Frode vroeg om nog een kopje koffie uit de thermoskan en richtte
zich opnieuw tot Salander.

‘In uw inleiding zei u dat alle mensen geheimen hebben. Hebt u
geheimen gevonden?’

‘Ik bedoelde dat alle mensen dingen hebben die ze als privé
beschouwen en die ze niet direct aan de grote klok hangen. Blom -
kvist komt blijkbaar bij verschillende vrouwen over de vloer. Hij
heeft diverse liefdesverhoudingen gehad en ontzettend veel one-
nightstands. Kortom: hij heeft een rijk seksleven. Er is echter één
persoon die al jaren telkens in zijn leven terugkeert en dat is een
vrij ongebruikelijke relatie.’

‘Op welke manier?’
‘Hij heeft een seksuele relatie met Erika Berger, hoofdredacteur

van Millennium; een meisje uit de betere kringen, Zweedse moe-
der, Belgische vader die in Zweden woont. Berger en Blomkvist
kennen elkaar al sinds de School voor de Journalistiek en hebben
sindsdien een soort van verhouding.’

‘Dat is misschien niet zo ongebruikelijk,’ constateerde Frode.
‘Nee, misschien niet. Maar Erika Berger is wel getrouwd met de

kunstenaar Greger Beckman, die halve beroemdheid die een hele-
boel vreselijke dingen heeft gemaakt in openbare ruimtes.’

‘Ze pleegt, met andere woorden, overspel?’
‘Nee, Beckman weet van hun relatie af. Het is een ménage à trois,

die blijkbaar door alle betrokken partijen wordt geaccepteerd.
Soms slaapt ze bij Blomkvist en soms bij haar man. Ik weet niet
precies hoe het werkt, maar het droeg er blijkbaar wel toe bij dat
Blomkvists huwelijk met Abrahamsson strandde.’
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