
Del ett Draken  

12-20 juni 

Vaktchefen Alvar Olsen, Harriet, en ”närig” kollega. Alvars dotter Vilda.  

Faria Kazi från Bangladesh. Familjen höll henne hårt, de tillhörde en hederskultur. Faria träffade 

som ung en man från Bangladesh som hon blev förtjust i, Jamal Chowdhury. 

Beatrice Benito Andersson vill vara Boss på avdelningen. Med sina ”självförvaltare” Josefin och 

Tine och Greta, Gorillorna.  

Lisbeth Salander han dömts till två månaders fängelse för egenmäktigt förfarande och allmänfarlig 

vårdslöshet för sin inblandning i dramat som följde  efter mordet på professor Frans Balder. 

Chefsåklagare Richard Ekström. Anstaltsdirektören Rikard Fager.  

Lisbeths syster Camilla och hennes anhäng av hackare och banditer.  

Holger Palmgren, Lisbeths tidigare förmyndare har träffat Maj-Britt Torell, sekreterare på det 

barnhem där Lisbeth suttit intagen som barn.  

Mikael Blomkvist besöker Lisbeth. Mikael är just klar  med Millenniums sommarnummer. 

Tidningen har fått tillbaka sin forna stjärnstatus. Lisbeth är lite avvaktande. Hon hargamla 

namnlistor. På en av dem finns Leo Mannheimer. Han jobbar hos en fondkomissionär hos Ivar 

Ögren. Han är ekonomie doktor på Handelshögskolan. Fadern heter Hermann, modern Viveka, 

född Hamilton.  

Av en tillfällighet träffar Mikael Malin Frode, en tidigare flamma, numera presschef på UD. Hon 

känner Leo. Mikaels syster Annika är advokat. Som ung gick Leo i terapi hos psykologen Carl Seger.  

Under en älgjakt för 25 år sedan, där Leos far Hermann varmed, sköts den 25-årige Carl Seger ihjäl. 

Skytten var Per Fält, som avled ett år senare.  

Faria Kazia blir åter attackerad av Benito medan hennes undersåtar och vakter, Greta och Lauren 

håller vakt utanför cellen. Benito har en stilett i handen. Då ingriper Lisbeth och slår ner Benito så 

atthon blir allvarligt skadad. Vaktchefen Alvar Olsen dyker upp. Han tar på sig attacken mot Benito. 

Faria hjälper honom genom att påstå att Alvarräddat hennes liv.  

Hemsamariten Lulu hjälper den sängliggande Palmgren att ta fram papperen som handlade om 

Lisbeths barndom. Palmgren vill få fram namn på ansvariga som behandlat henne illa.  

Beslut om fosterhemsplacering av professor Martin Steinberg. Haft möten med psykolog Hilda von 

Kanterborg.  

Mikael och Malin. 

Kan Leo vara adopterad? 

Mikael och Malin går på en aktieföreläsning med Leo Mannheimer Aktiespararnas tillställning på 

Fotografiska i Stockholm. Det blir en annorlunda föreläsning.  

Mikael ringer Ellenor Hjort, Carl Segers förlovade. Hon blir intresserad.  

Rakel Greitz var psykoanalytiker. Hon just hade   avslutat  en cellgiftsbehandling. Hennes man Erik. 

Benjamin, hennes lojala vän och assistent. Annika.  

Mikael diskuterar situationen i Bangladesh me sin syster 



 

Leo hade träffat Madeleine Bard. Men de är alltför olika och Leos kollega IvarÖgren taröver henne. 

Leo håller god min men planerar atthämnas.  

Faria skulle tvingas gifta sig med en syssling som ägde tre  textilfabriker i Dhaka. Han varsalafist.  

Hon fårbesök av Jamal från Dhaka. Hon låtsas inte intresserad. Men nu måste hon få tag på en 

telefon och ringa honom. Hon tar hjälp av lillebror, Khalil. Hon lyckas få tag på en telefon på 

toaletten. Jamal har en lägenhet på Upplandsgatan.  

Jamal har fallit framför ett tunnelbanetåg. Fick han hjälp? Polisen bedömde det som ett självmord. 

Tunnelbaneföraren Stefan Robertsson tror atthan hoppade.  

Herbert Palmgren får besök av en annan kvinna som säger sig ersätta  Lulu. Hon presenterar sig 

som Mona Landin.  Kvinnan verkar utklädd, tar av honom larmet och sätter på honom två starka 

morfinplåster som leder till döden. Är det Rakel Greitz som är Mona Landin? Rakel Greitz olyckliga 

vänskap med Agneta Salander (Lisbeths syster eller mor). (192) Johannes Caldin, chefen på 

mottagningen.  

Där hittar Mikael honom. Tar bort plåstren med Fentanyl som är hundra gångerstarkare än morfin. 

Herbert vaknar till och väser ”Tala med Hilda von”.  

Polishuset på Bergsgatan. 

Kriminalkommissarei Jan Bublanski, Sonja Modig, hans närmaste kollega, Jerker Holmberg och Curt 

Svensson samt Amanda Flod, den yngsta. Tar sig an fallet Palmgren. Och fallet Chowdhury. När 

Faria Kazi fick reda på att han var död fick hon ettvansinnesutbrott och stångar ut sin bror genom 

fönstret i Sickla.  

Mikael Blomkvist tar ånyo kontakt med Ellenor Hjort, tidigare Carl Segers fästmö. Leo 

varhyperakustisk – hörde ”alltför” bra. Hade Leo rötter bland  ”resandefolket”? Med släktskap till 

romerna.  Hilda von Kanterborg var Carl Segers handledare. Nu är hon docent på psykologiska 

institutionen, säger hon.  

Benjamin Fors var Rakels alltiallo, stod för tvångsåtgärder. Rakel ”rymmer” tar tåget till Nyköping 

till ett litet hotell hon brukade för att gömma sig.  

Mikael Blomkvist letar upp Lotta von Kanterborg, Hildas dotter..  

 ”Födda tillsammans, uppväxta isär” (203) Laonard Bark.  

Del 2 

Oroande klanger, 21  juni 

Lisbeth har lämnat säkerhetsavdelningen . Hon är fri. Väntar på buss 113 mot Örebro. På bussen 

studerar hon rörelseigenkänning. Tänker på sina vänner Plague och Trinity i Hackerrepubliken, på 

neurala nätverk, DNN.  

Och nu kommer Dan Brody in i handlingen, född Daniel Brolin, ett underbarn på jazzgitarr.  

Som ett av fyra fosterbarn på en bondgård norr om Hudiksvall. Bonden, fosterpappan Sten, kräver 

mycket av dem. Dan vill komma undan, ringer Kjell Brander på Jazzredaktionen. Daniel var rom. 

Tillhörde resandefolket.  



Han rymmer, träffar Ann-Catrine Lidholm, socialsekreterare.  

Han kontaktar ”Stockholmsfolket”, psykologer och läkare.  

Mikael försöker förgäves  hitta Daniel Brolin. Han kontaktar Lotta von Kanterborg, Hildas dotter .  

Hilda skriver artiklar under pseudonym, Leonard Bark. Mycket av hennes kunskap kommer från 

MISTRA, och undersökningar gjorda av svenska tvillingregistret på Karolinska institutet.  

Man studerade tvillingar som växt upp utan kontakt med varandra. Det rörde sig om 46 spädbarn.  

Roger Stafford var en amerikansk psykoanalytiker.  

Lisbeth var också tvilling med Camilla, en mardröm var hon.  

Jan Bublanski talar med Maj-Britt Torell, kvinnan som besökte Holger Palmgren några veckor 

tidigare. Hon gav Palmgren originalhandlingarna.  

December ett och ett halvt år tidigare. Dan Brody är i Berlin. Hans problem är att han saknar 

framåtanda i ett land där detta är viktigt.  

Lisbeth har sett en video av en oidentifierbar man som kommit upp från perrongen efter Jamal 

Chowdhurys död.  

December ett och ett halvt år tidigare (243) 

Dan Brody träffar Julia Damberg och knullar vilt.  

Han fattar att han har en tvillingbror, som hamnat hos en förmögen familj i Stocksholm. Han 

skriver till sin tvillingbror. Ett brev på 22 sidor. Men vågade inte skicka det.  

Bashir Kazi försöker angripa Lisbeth, som säger att hon har hälsningar från Benito. Var det så smart 

att döda Jamal säger hon.  Lisbeth spelar in hela sekvensen på sin mobiltelefon.  

December ett och ett halvt år tidigare (262) 

Dan Brody färsöker få träffa sin tvillingbror Leo. Han väntar utanför Afred Ögrens. Sen kommer Leo 

ut. Bredvid sig har han Malin Frode. 

(268) Nu har han hittat sin tvillingbror. Och det blir ett helt underbart möte.  

(289) fortsättning. De skålar i champagne. De svär på att förbli sammansvetsade.  

 

Mikael skulle till Nyköping. Ska träffa Lotta von Kanterborg. Och hennes syster Hilda. Träffar först 

sin kollega Malin. 20 % av alla tvillingar är spegeltvillingar. 

 

Del 3 Försvunnen tvilling 

21-30 juni 

Mikael möter Hilda von Kanterburg på hotell Forsen i Nyköping. Mikael har med sig tre flaskor 

rosévin enligt önskan. Hon berättar om Registret. Rakel Greitz var  

(296) 

Boken har 100 sidor till 

 

 


