
Tisková zpráva 

Pokračování Milénia vyjde v češtině v srpnu 
 

Čtvrtý díl světového fenoménu Milénium vyjde v českém překladu 27. srpna v nakladatelství 

Host pod názvem Dívka v pavoučí síti. Kniha byla za účasti nakladatelů a autora tento týden 

představena na knižním veletrhu v Londýně.   

 

Pokračování trilogie Stiega Larssona napsal na popud spisovatelova švédského vydavatele 

David Lagercrantz, novinář a autor bestsellerové biografie Já jsem Zlatan Ibrahimović. „Když 

jsem si znovu přečetl celé Larssonovo Milénium, uvědomil jsem si, jak je to komplexní dílo. 

Jak do sebe vše zapadá. Bylo těžké proniknout do této celistvosti a zároveň ji nenarušit. Musel 

jsem všechno absorbovat. Orientovat se v prostředí a vtělit se do jednotlivých postav. 

Nejjednodušší pro mě bylo pochopit Blomkvista, on je tak trochu moje alter ego,“ řekl 

Lagercrantz.  

 

Čtvrtý díl série s Lisbeth Salanderovou a Mikaelem Blomkvistem vyjde na konci srpna 

k desátému výročí švédského vydání prvního románu Muži, kteří nenávidí ženy (česky Host 

2008). Kniha Dívka v pavoučí síti vychází v češtině ve stejný den jako švédský originál a 

anglický překlad.  

 

„Já sám patřím ke čtenářům, kteří kouzlu Larssonova Milénia zcela propadli, a samozřejmě i 

mé pocity spojené s vydáním pokračování jsou smíšené. Kromě smutku, že Stieg Larsson už 

nemohl ve svém příběhu pokračovat, pociťuji na jednu stranu obavu, že už to nebude ono, ale 

na druhou stranu se prostě nechci s Lisbeth a Mikaelem rozloučit a toužím se dozvědět, co se 

s nimi stane dál. Sám fakt, že byl napsán čtvrtý díl, je důkazem toho, jak silné postavy a 

podmanivý svět Stieg Larsson stvořil. Jsem šťastný a hrdý, že můžeme vydat pokračování 

tohoto fenoménu, který změnil moderní krimi literaturu, a jsem přesvědčen, že David 

Lagercrantz fanoušky Milénia nezklame,“ uvedl k českému vydání knihy ředitel 

nakladatelství Host Tomáš Reichel. 

 

Práva na čtvrtý díl Milénia byla prodána do čtyřiceti zemí, v pětadvaceti z nich vyjde zároveň 

s originálem. Dosavadní trilogie vychází v padesáti zemích světa a prodalo se jí přes 80 

milionů výtisků. Jen v České republice se čísla prodejů vyšplhala na čtyři sta tisíc.  



 

Anotace: 

Mikael Blomkvist a Lisbeth Salanderová opět spolu 

Časopis Milénium má nové majitele a jeho kritici tvrdí, že Mikael Blomkvist je vyhořelý a že 

uvažuje o změně zaměstnání.  

Pozdě v noci Blomkvistovi zavolá profesor Frans Balder, přední odborník na výzkum umělé 

inteligence. Balder mu tvrdí, že pro něj má důležité informace o americké zpravodajské 

službě a že byl v kontaktu s výbornou mladou hackerkou, která se podobá někomu, koho 

Blomkvist velice dobře zná.  

Mikael Blomkvist doufá v exkluzivní reportáž, kterou on i Milénium tak zoufale potřebuje. 

Lisbeth Salanderová má jako obvykle své vlastní plány. Ale nadešel čas, aby se jejich cesty 

ještě jednou zkřížily.  


