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Samenvatting Op 27 augustus 2015 verschijnt wereldwijd het vervolg op de
Millennium-trilogie van Stieg Larsson. De Zweedse schrijver David
Lagercrantz is gevraagd door de erfgenamen om de reeks met Lisbeth
Salander en Mikael Blomkvist voort te zetten. Uitgeverij Signatuur
maakte eerder de Nederlandse titel WAT ONS NIET ZAL DODEN
bekend. Nu wordt ook het Nederlandse omslag onthuld en licht de
uitgeverij een tipje van de sluier op over de inhoud van het boek.

Details Spionage. Jacht. Paranoia.

Het tijdschrift Millennium heeft nieuwe eigenaren. Boze tongen beweren dat
Mikael Blomkvist zijn beste tijd heeft gehad en hij vraagt zich af of hij iets
anders moet gaan doen.

Lisbeth Salander is rusteloos. Ze doet mee aan een grootschalige
hackeraanval en neemt risico’s die ze normaal gesproken zou vermijden.

Op een avond krijgt Blomkvist een telefoontje van professor Frans Balder, een
autoriteit op het gebied van kunstmatige intelligentie. Balder zegt zeer
gevoelige informatie te hebben over de Amerikaanse inlichtingendiensten en
heeft contact gehad met een jonge vrouwelijke hacker die erg veel lijkt op
iemand die Blomkvist maar al te goed kent.

Mikael Blomkvist hoopt met deze informatie de scoop te hebben die hijzelf en
Millennium zo hard nodig hebben. Maar zijn onderzoek brengt grote gevaren
met zich mee. Lisbeth Salander heeft zoals gewoonlijk haar eigen agenda. In
Wat ons niet zal doden kruisen hun wegen opnieuw en gaat hun verhaal
verder.

‘Mik op hun zwakste punt - wees een strijder.’ – Lisbeth Salander
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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
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 voorjaar van 2015 gaan verschijnen. 
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