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1. FEJEZET

Június 12.

Lisbeth Salander épp az edzőteremhez tartozó zuhanyzók felől 
jött a folyosón, míg meg nem állította Alvar Olsen, a részleg 
vezetője. A férfi hadovált valamit, talán kissé túlságosan felaj-
zottan, mert hevesen gesztikulált, és néhány papírlapot lobog-
tatott. Lisbeth egy szót sem értett abból, amit mondott. Az óra 
19.30-at mutatott.

Ez volt a nap legveszélyesebb időpontja a Flodberga női 
börtönben. Odakint épp ekkor robogott el a tehervonat, úgy, 
hogy még a börtön falai is beleremegtek. Kulcsok csörögtek, 
izzadságszag vegyült  parfümillattal. Ilyenkor, a vasútzajjal a 
háttérben, közvetlenül a cellazárás előtti káoszban történtek 
a legsúlyosabb túlkapások. Lisbeth Salander ez idő tájt mindig 
körbejártatta a szemét az egész részlegen, és bizonyára nem a 
véletlen műve volt, hogy ekkor figyelt fel Faria Kazira is.

Faria Kazi Bangladesből származott, fiatal volt és szép. 
A cellájában ült, a többiektől balra. S bár Lisbeth onnan, ahol 
állt, mindössze a lány arcát láthatta, kétség sem fért hozzá, hogy 
Fariát épp pofozzák. A feje időről időre megrázkódott, s bár az 
ütések nem voltak túlságosan erősek, az egésznek volt valami 
rituális jellege. Bármi történt, nem most kezdődött. Ezt a bán-
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talmazás módjából éppúgy megállapíthatta, mint  az áldozat 
reakciójából. Messziről is feltűnt, hogy ez a fajta elnyomás 
mélyen beleivódott már a lány lelkébe, és minden ellenállását 
sikerült letörni.

A pofozkodó kezeket senki sem próbálta megállítani, és 
Faria tekintetén látszott,  cseppet sincs meglepve, csak csend-
ben retteg. Faria Kazit terrorban tartották. Lisbeth ezt már 
akkor látta rajta, amikor az arcát tanulmányozta, és amit a 
börtönben eltöltött hetek alatt tapasztalt, csak megerősítette 
véleményében.

– Oda nézzen! – mutatott Lisbeth a lány cellája felé.
De mire Alvar Olsen megfordult, már véget is ért az egész. 

Lisbeth elpucolt, bement a saját cellájába, és becsukta az ajtót. 
Kintről hangokat hallott: fojtott nevetést, majd a tehervona-
tot, amely mintha soha nem akarta volna abbahagyni a 
 dübörgést és rázkódást. Bent a fényes mosdó, a keskeny ágy, 
a könyvespolc és az íróasztal látványa tárult a szeme elé, utób-
bin saját kvantummechanikai számításai. Vajon folytassa őket, 
hátha sikerül megoldania a hurok-kvantumgravitáció elméle-
tét? Lenézett a kezére. Pontosabban arra, amit a kezében 
 tartott.

Azokra a papírlapokra, amelyekkel az imént még Alvar hado-
nászott, és végül sikerült egy kissé felkeltenie Lisbeth kíván-
csiságát. De csak valami hülyeség volt, egy intelligenciateszt 
két kávéfolttal az előlap tetején. A lány elfintorodott.

Ki nem állhatta, ha tesztelgetik, méricskéléseknek vetik alá. 
Kiszórta hát a kezéből a lapokat, amelyek legyező alakzatban 
szétterültek a betonpadlón. Rövid időre meg is feledkezett róluk, 
és ismét Faria Kazira gondolt. Lisbeth nem látta, ki volt az, aki 
bántalmazta a nőt. Mégis nagyon jól tudta. Mert ha kezdetben 
nem is törődött a benti hangulattal, ódzkodva bár, de lassanként 
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ő is részesévé vált a börtönéletnek, apránként sikerült megfej-
tenie a látható és láthatatlan jeleket, megértenie, ki a részlegben 
a főnök valójában.

Ez volt a „B” épület, avagy a biztonsági részleg. Ezt tartották 
az intézmény legbiztonságosabb részének, és a látogatók, illetve 
azok számára, akik csak egy gyors pillantást vetettek rá, ez 
minden bizonnyal igaznak is tűnt. A börtön egyetlen más egy-
ségében sem volt ennyi őr, ennyi ellenőrzés és rehabilitációs 
program. Ám aki jobban a dolgok mélyére látott, érezhette, hogy 
valami erősen rohad odabent. Az őrök keménykedtek, tekintélyt 
parancsolónak tettették magukat, olykor pedig együttérzést 
tanúsítottak a rabok iránt. De csak játszották az eszüket. Való-
jában gyáva férgek voltak, akik már rég kiengedték a kezükből 
az irányítást, és átjátszották azt az ellenségnek: a maffiózó 
Benito Anderssonnak és bandájának.

Jóllehet Benito napközben lapított, és mintafogolyként visel-
kedett. A korai vacsora után azonban, amikor a fogvatartottak 
edzhettek vagy a látogatóikkal találkozhattak, ő vette át az irá-
nyítást, és zsarnoki hatalma az esti ajtózárás előtt ért a csúcs-
pontjára. A rabok összevissza mászkáltak a cellák között, fenye-
getések és ígéretek hangzottak el suttogva. Benito bandája állt 
az egyik oldalon, áldozataik pedig a másikon.

Természetesen már az is nagy port kavart, hogy Lisbeth Salan-
der ott tartózkodott, illetve hogy egyáltalán börtönbüntetésre 
ítélték. Ám a körülmények nem mellette szóltak, és az igazat 
megvallva nem is küzdött a sorsa ellen különösebb meggyőző-
déssel. Számára az egész mindössze egy hülye kis közjáték volt, 
és sokáig úgy érezte, bárhol, akár a sitten is ülhet éppenséggel, 
miért is ne?
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Két hónapos börtönbüntetést kapott önkényes bíráskodás és 
közveszélyt okozó gondatlanság miatt, a Frans Balder profesz-
szor halálát követő drámai eseményekben való szerepvállalá-
sáért, amikor is önszántából elrejtett egy nyolcéves autista kis-
fiút, ráadásul  nem volt hajlandó együttműködni a rendőrséggel, 
mivel – jogosan – úgy vélte, valaki kiszivárogtatja a nyomozás 
részleteit. Azt ugyan nem kérdőjelezte meg senki, hogy közbe-
avatkozásával megmentette a gyerek életét, Richard Ekström 
főügyész mégis olyan szenvedélyesen vitte végig az ügyet, hogy 
a bíróság végül neki adott igazat, jóllehet az ülnökök kitértek 
az állásfoglalás elől, Lisbeth ügyvédje, Annika Giannini pedig 
remek munkát végzett. Mivel azonban ő maga sem kapott sok 
segítséget Lisbethtől, esélyük sem volt nyerni.

Lisbeth összeszorított foggal hallgatott a tárgyaláson, és 
elutasította a fellebbezés lehetőségét. Egyszerűen csak szaba-
dulni akart ettől az egész balhétól. Az előzetes várakozásoknak 
megfelelően a Björngärda Gård nyitott börtönbe került, ahol 
elég nagy szabadságot élvezett. De bizonyos értesülések szerint 
ott veszély leselkedett rá, ami nem volt meglepő, tekintetbe 
véve, hogy mennyi emberrel kiszúrt már. Ezért is helyezték át 
a Flodberga biztonsági részlegére.

Nem volt ez annyira kiváltságos helyzet, mint amilyennek 
látszott. Lisbethet ugyanis az ország legveszélyesebb női bűnö-
zőivel zárták össze. Neki azonban semmi ellenvetése nem volt 
ezzel szemben. Örökké őrök vették körül, és tény, ami tény, 
évek óta nem érkezett jelentés semmiféle túlkapásról vagy erő-
szakos cselekményről a részlegen. Sőt mi több: a személyzet 
meglehetősen  imponáló statisztikát tudott felmutatni azokról a 
fogvatartottakról, akiknek később sikerült megfelelően beillesz-
kedniük a társadalomba, akkor is, ha ez a statisztika még a 
Benito Andersson érkezése előtti időkből származott.
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Lisbethet kezdettől fogva érték provokációk, ami megint csak 
nem volt nagy csoda. Ő ugyanis híres rab volt, akit ismertté tett 
a média, valamint az alvilág saját csatornáiban folyó pletyka és 
információcsere. Néhány nappal korábban Benito maga adott a 
kezébe egy papírt ezzel a szöveggel: „Barát vagy ellenség?” 
Ám Lisbeth egy perc múlva elhajította a cetlit, s csak azért várt 
vele ilyen sokáig, mert nagyjából ötvennyolc másodpercig tar-
tott neki, mire sikerült kibogarásznia a macskakaparást.

A maga részéről köszönte, de nem kért sem a hatalmi har-
cokból, sem a bajtársi szövetségből. Arra összpontosított, hogy 
minél többet lásson és tanuljon, és mostanra többet tudott már, 
mint kellett volna. Üres tekintettel bámult a könyvespolcára, 
amelyen kvantumelméletről szóló munkák hevertek. Ezeket egy 
különleges helyről rendelte meg, még mielőtt rács mögé vonult 
volna. A szekrénye bal oldalán két váltás rabruha hevert BV, 
azaz Büntetésvégrehajtás megjelöléssel a mellrészen. Plusz 
néhány alsónemű és két pár tornacipő. A falakat semmi sem 
díszítette, sem fénykép, sem bármilyen jelentéktelen emlék a 
kinti világból. A berendezés éppoly kevéssé izgatta most is, 
ahogy egykor, fiskargatani lakásában.

A folyosón közben megkezdték a cellaajtók bezárását, s ez 
a művelet általában felszabadítóan hatott Lisbethre. Amint a 
hangok elcsitultak, és a részleg hallgatásba burkolózott, végre 
elmélyedhetett a matematikában. Megpróbálta egyesíteni a 
kvantummechanikát a relativitáselmélettel, s közben megfeled-
kezett a külvilágról. Ezen a napon azonban minden más volt. 
Valami idegesítette, és ezt nem pusztán a Faria Kazi elleni táma-
dás, és nem is a börtönben uralkodó korrupt rendszer idézte elő.

Holger Palmgren, idős gyámja hat nappal korábbi látoga-
tása nyugtalanította. Volt idő ugyanis, amikor az állam úgy 
látta, Lisbeth nem alkalmas arra, hogy ellássa magát. A vizit 
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önmagában is valóságos katasztrófának bizonyult. Holger 
máskor sosem hagyta el az otthonát, teljes mértékben azoktól 
a gondozóktól és segítőktől függött, akik liljeholmeni lakásá-
ban gondoskodtak róla. De meg akarta látogatni Lisbethet. 
A betegszállítók vitték oda, kerekesszékben gördült be a bör-
tönbe, oxigénmaszkból lélegezve. Lisbeth nagyra értékelte a 
gesztust. A régmúlt időkről beszélgettek, és Holger elérzéke-
nyült. Lisbethet mindössze egyetlen dolog zavarta. Holger 
elmesélte neki, hogy meglátogatta őt egy Maj-Britt Torell nevű 
nő, aki titkárnőként dolgozott a Sankt Stefan Gyermekpszi-
chiátriai Rendelőben, ahol Lisbethet gyermekkorában kezel-
ték. A nő az újságokban olvasott Lisbethről, és átnyújtott a 
férfinak egy papírköteget, amelyről úgy gondolta, érdekes 
lehet a számára. De Holger szerint nem volt benne más, csak 
a régi szöveg arról, hogyan szíjazták oda a lányt az ágyhoz a 
klinikán, és milyen rosszul bántak ott vele. „Semmi olyan 
nincs benne, amit látnod kellene” – magyarázta Holger. Mégis 
biztos, hogy a dokumentum több-kevesebb új információt is 
tartalmazott, mert Holger a sárkánytetoválásáról kezdte fag-
gatni, és amikor a lány beszélt neki a nőről, akinek tűzfolt volt 
a nyakán, hirtelen azt kérdezte:

– Nem a Nyilvántartástól jött?
– Hogyan?
– Az uppsalai Genetikai és Környezettani Tanulmányi Nyil-

vántartástól? Úgy rémlik, olvastam róluk valamit.
– Ez bizonyára az új iratokban szerepelt – felelte a lány.
– Gondolod? Talán keverem a dolgokat.
Lehet, hogy tényleg csak összezavarodott. Hiszen Holger 

már idős volt. Ez az információ mégis elgondolkodtatta Lis-
bethet. Ahányszor csak a bokszzsákot püfölte az edzőteremben 
délután, vagy reggelente, ha a kerámiaműhelyben dolgozott, 
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ezen rágódott, ahogy most is, miközben a cellájában álldogálva 
a padlóra meredt.

A földön heverő IQ-tesztlapok időközben mintha megvál-
toztak volna, és már korántsem tűntek közömbösnek a számára. 
Inkább mintha valahogy összefüggtek volna mindazzal, amiről 
Holgerrel beszélgettek, s egy pillanatig Lisbeth nem is értette, 
miért érzi így. De aztán eszébe jutott, hogy a tűzfoltos nő is 
mindenféle feladatlapokkal bombázta őt. Ennek mindig az lett 
a vége, hogy veszekedtek, a lány fellázadt, és egyszer, mind-
össze hatévesen, egymagában nekivágott az éjszakának.

Emlékeiben azonban mégsem a tesztek, de még csak nem is 
a szökés volt a lényeg, hanem az a gyanú, amely már akkor 
kezdett megfogalmazódni benne: hogy van valami alapvető 
mozzanat a gyerekkorával kapcsolatban, amiről fogalma sincs, 
és úgy érezte, muszáj többet megtudnia róla.

Ám minden valószínűség szerint hamarosan ismét szabad 
lesz, és azt tesz majd, amit akar. De tudta azt is, hogy valaki a 
markában tartja Alvar Olsent, a részleg vezetőjét, mivel nem ez 
volt az első eset, hogy nem avatkozott közbe, amikor valami 
túlkapás történt. A részlegen ugyanis, amelyet vezetett – és ame-
lyet még mindig a bűnüldözés fellegváraként tartottak számon –, 
jelentős erkölcsi hanyatlás jelei mutatkoztak, ezért Lisbeth azon 
gondolkodott, vajon Alvar Olsen hajlandó lenne-e segíteni neki, 
hogy hozzájuthasson valamihez, amihez senki más odabent: 
nevezetesen az internethez.

Hallgatózott a folyosó felé. Mindenféle motyogást hallott, 
kedves szavaktól a szitkozódásig, ajtócsapkodást, kulcsok csör-
gését és egyre halkuló, majd a távolban elhaló léptek zaját. 
Végül minden elcsendesült. Csak a szellőzőrendszer zúgott, bár 
annak sem sok értelme volt. Kínzóan fojtó volt a levegő. Lisbeth 
Salander a földet nézte és az ott heverő tesztet, majd Faria 



Kazira gondolt, meg Benitóra, na és Alvar Olsenre, valamint a 
tűzfoltos nyakú nőre.

Végül lehajolt, felvette a lapokat, leült az íróasztalhoz, és 
gyorsan lekörmölte a válaszokat. Amint elkészült, megnyomta 
az ezüstszínű, házon belüli őrhívó berendezés gombját. Alvar 
Olsen tétován és idegesen reagált. A lány azt mondta, azonnal 
beszélnie kell vele.

– Fontos! – hangsúlyozta.


