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Samenvatting Fans van Lisbeth Salander en Mikael Blomkvist kunnen opgelucht
ademhalen. David Lagercrantz gaat na WAT ONS NIET ZAL DODEN nog
twee delen in de Millennium-serie schrijven.

Details 'Dit kan ik gewoon niet laten gaan. Het was zo'n adembenemend avontuur en
het gaf zoveel vreugde om WAT ONS NIET ZAL DODEN te schrijven.
Daarnaast heb ik een heel goed verhaal liggen,' zegt David Lagercrantz.

WAT ONS NIET ZAL DODEN, wereldwijd gepubliceerd op 27 augustus 2015,
heeft meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht en stond overal op nummer
één in de bestsellerlijsten. Uitgeverij Signatuur heeft in Nederland inmiddels
110.000 exemplaren verkocht. Ook de verkopen van de Stieg Larsson trilogie
hebben een opleving.

'De reacties van lezers zijn overweldigend positief over de hele wereld. We zijn
blij en dankbaar dat David Lagercrantz het universum en de karakters van
Stieg Larsson heeft voortgezet. We zijn nu heel benieuwd hoe het verhaal
verder zal gaan,' zegt Joakim Larsson, die het nalatenschap van Stieg Larsson
beheert.

Het vijfde deel zal in 2017 worden gepubliceerd en in 2019 zal het zesde deel
volgen.
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Afbeeldingen

Over Signatuur

'De boeken van Signatuur zijn van het kaliber dat je ze blind uit het schap
kunt trekken als je iets bijzonders wilt.' - NU.nl

Sinds 2002 is Signatuur bij A.W. Bruna Uitgevers ondergebracht. In vrij
korte tijd is dit fonds uitgegroeid tot een erkend literair internationaal
georiënteerd kwaliteitsfonds; prachtige pareltjes uit India, Frankrijk, Spanje,
Oostenrijk, Australië, Scandinavië en Schotland.

Bijzonder trots zijn wij op onze grote verhalenvertellers. Met auteurs als
Carlos Ruiz Zafón, Richard Russo, Charles Lewinsky, Jaume Cabré, Juan
Gabriel Vásquez, Hilary Mantel en Jonas Jonasson biedt Signatuur een
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groep auteurs die echte verhalenvertellers zijn die boeken schrijven waar je
ingezogen wordt en die je meenemen naar een andere wereld; boeken
waarvan je het jammer vindt als je de laatste pagina omslaat. Mooie
gebonden boeken met sfeervolle omslagen. Kortom, boeken voor echte
lezers.

Klik hier voor de boeken die in het najaar van 2015 gaan verschijnen.
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