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É preciso deixar
a escuridão da noite escoar-se,

com a passagem do tempo,
agora que os dados estão lançados,

resistir em silêncio
ao fardo do infortúnio,
esta é a dádiva de Deus

da qual ele é testemunha.

Jón Guðmundsson, o Erudito (1574 –1658)
Do seu poema Fjölmóður [Pilrito-escuro]
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Círculo Ártico

Reiquiavique

ISLÂNDIA
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Os acontecimentos de Nuvem de Cinzas têm lugar em junho de 2010, 
imediatamente a seguir aos factos narrados em Neve Cega, o pri-
meiro livro da série.
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PARTE I: DIA 1

VERÃO
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Está a gostar da Islândia?
Ele viera para a Islândia, quanto mais não fosse, para evi-

tar perguntas como aquela.
O dia começara bem, com o despontar de uma bela manhã de 

junho. Não é que houvesse realmente uma diferença clara entre 
a manhã e a noite nesta altura do ano, quando o Sol mantinha o 
mesmo brilho a qualquer hora do dia, projetando uma luz ofuscante 
para onde quer que ele olhasse.

Havia muito que Evan Fein ansiava por rumar a esta ilha na 
orla do mundo habitável. E, agora, aqui estava este estudante de 
história de arte do Ohio a fazer a sua primeira visita à Islândia. 
A natureza tinha congregado as suas energias, como se desse o seu 
contributo ao flagelo da crise financeira, e presenteara os islande-
ses com duas erupções vulcânicas, uma imediatamente a seguir à 
outra. No entanto, a atividade sísmica parecia ter abrandado, para já, 
e Evan perdera os acontecimentos por pouco.

Já se encontrava no país há uns dias. Começara por deambular 
pela zona de Reiquiavique, visitando os pontos turísticos da cidade 
para, a seguir, alugar um carro e partir em direção ao Norte. Depois 
de passar a noite num parque de campismo em Blönduós, Evan 
levantara-se ao raiar do dia e partira rumo ao fiorde de Skagafjörður. 
Tinha comprado um CD com baladas islandesas antigas, o qual 
tocava agora no leitor do carro, e desfrutava da música mesmo sem 
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perceber uma palavra da letra, sentindo-se orgulhoso por haver nele 
algo de um maluquinho das viagens, a imergir na cultura dos países 
por onde passava.

Seguiu pela estrada sinuosa de Thverárfjall, abandonando-a 
antes de chegar à cidade de Sauðarkrókur, do outro lado da penín-
sula. Queria dar uma olhadela à Grettislaug, a antiga piscina termal 
de lajes de pedra que ele sabia ficar nas redondezas e não muito 
distante da costa. O caminho cheio de sulcos tornava o percurso para 
a piscina moroso, fazendo-o perguntar a si próprio se aquela tenta-
tiva para a encontrar não seria uma perda de tempo. Mas a ideia de 
descontrair uns momentos na água quente e apreciar a beleza do 
lugar e a tranquilidade da manhã era tentadora. Evan foi avançando 
a passo de caracol, com a passagem do carro a pôr em debandada 
as ovelhas a cada lado da estrada, mas a piscina recusava-se teimo-
samente a ser encontrada. Começou a pensar se não teria deixado 
passar despercebida a bifurcação, abrandando junto a cada portão de 
quinta a tentar descobrir se o acesso para a piscina se esconderia ao 
fundo de um campo ou a seguir a uma curva de um caminho rural. 
Teria andado demais?

Por fim, avistou uma casa de aspeto gracioso, a qual parecia 
inacabada, quando se olhava com mais atenção. Não distava muito 
do caminho, e havia uma carrinha verde estacionada à sua frente. 
Encostou o carro à berma da estrada e parou. E, a seguir, estremeceu 
de surpresa.

O condutor da carrinha, o dono da casa, talvez, jazia no chão pró-
ximo da casa. Imóvel. Inconsciente? Evan desapertou o cinto e abriu 
a porta, mantendo o motor ligado. O som crepitante das baladas 
antigas continuou a escoar pelos altifalantes minúsculos do carro, 
tornando a cena quase surreal.

Evan correu alguns passos, mas reduziu a velocidade quando 
a cena se tornou inteiramente percetível.

O homem estava morto. Não havia qualquer dúvida em relação a 
isso. Quem ali estava só podia ser um homem, a avaliar pela consti-
tuição física e o cabelo cortado à escovinha. Todavia, seria impossível 
descortinar-lhe o rosto. Estava obliterado por uma massa de sangue.

Onde antes existira um olho, restava unicamente uma órbita 
vazia.
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Evan respirava com dificuldade, fitando com um olhar entor-
pecido o cadáver à sua frente e procurando atabalhoadamente 
o telemóvel, com o som absurdo das baladas islandesas em pano 
de fundo.

Virou-se precipitadamente, a certificar-se que o agressor do 
homem não estava atrás de si.

Nada. Para além do homem morto, ele encontrava-se sozinho.
Junto ao corpo havia um toro de madeira manchado de sangue. 

Seria a arma?
Evan foi acometido de náuseas enquanto tentava controlar os 

pensamentos que lhe invadiam a mente.
Raciocina. Tem calma.
Sentou-se no terreno em frente à casa e premiu o número de 

emergência no telemóvel, desejando ardentemente ter escolhido um 
destino diferente para as suas férias.

A Islândia é um dos lugares mais seguros do mundo, dizia o guia 
turístico.

O olhar de Evan percorreu vertiginosamente tudo o que o rodeava, 
absorvendo o sol quente do verão a derramar a sua luz sobre os 
campos verdejantes, as montanhas majestosas que se elevavam ao 
longe, o esplendor dos raios solares sobre as águas azuis brilhantes 
do fiorde longínquo e as suas ilhas magníficas.

Já deixou de ser, pensou ele, enquanto a chamada era estabelecida.
Já deixou de ser.
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O zumbido da mosca desgarrada que passara pela janela 
aberta despertou Ísrún, incitando-a a ver as horas, para 
depois praguejar ao constatar como ainda era tão cedo. Ela 

bocejou e esticou os braços. Uns minutos de sono extra não teriam 
sido demais, e o seu turno na redação só começava às nove e meia. 
Ficou soerguida sobre os cotovelos, enquanto o seu olhar deambu-
lava pelas grandes árvores do jardim comunitário no exterior da 
janela e pelo bloco de apartamentos do outro lado da rua. A seu ver, 
aquele ia ser um dia rotineiro. O vulcão parecia adormecido e, agora 
que o verão tinha chegado, a cidade andava tranquila. E o mesmo 
acontecia com o trabalho. No dia anterior, ela tinha estado com um 
operador de câmara no festival de verão e a sua única tarefa passara 
por montar uma peça de caráter leve para encher espaço e rematar 
o noticiário da noite com uma nota bem-disposta. Seja como for, o 
mais certo era acabarem por não a transmitir, já que era habitual 
aparecer algo mais consistente a pôr de lado as reportagens mais 
frívolas.

Nesta altura, ela já trabalhava com aquela equipa de informação 
há dez anos, com alguns intervalos breves pelo meio. Tinha ingres-
sado ali após concluir os estudos pré-universitários e mantivera-se 
lá ao mesmo tempo que tirava a licenciatura em psicologia. Apesar 
de uma tentativa bem-intencionada de trabalhar na área da saúde, 
Ísrún acabara por sentir saudades do bulício da sala de redação, 
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o que a levara a regressar várias vezes ao longo dos anos, enquanto 
completava o doutoramento na Dinamarca e mesmo depois de 
estar algum tempo ao serviço do hospital de Akureyri. Contudo, há 
um ano e meio, Ísrún tinha-se demitido do hospital e regressara a 
 Reiquiavique, tendo em vista o seu antigo posto na sala de redação.

Muitos dos antigos colegas já tinham partido e havia novas caras 
no lugar deles, mas ainda se mantinham ali alguns resistentes. 
Ao candidatar-se à equipa de informação da televisão tantos anos 
atrás, ela não esperara verdadeiramente vir a ser aceite. Achava que 
a cicatriz no seu rosto ia indubitavelmente excluir o trabalho em 
frente às câmaras, mas ultrapassou sem dificuldade o processo de 
seleção e o facto acabou por não ser um obstáculo na sua carreira. 
Ísrún tocou ao de leve na face, sentindo a cicatriz tão familiar como 
qualquer outro traço facial, um legado de um acidente na infância, 
quando ela tinha apenas poucos meses de idade e um familiar lhe 
derramara café a ferver sobre a cara. Uma das faces ficara desfi-
gurada para sempre, e, embora ela tivesse aprendido a recorrer à 
maquilhagem para disfarçar, era impossível não se dar por isso. Mas 
talvez fosse a cicatriz o motivo que a levara a ser tão determinada ao 
candidatar-se a um trabalho na televisão; era uma oportunidade para 
mostrar ao mundo, ou às audiências na Islândia, pelo menos, que 
aquilo não a ia deter.

Ísrún sentou-se na cama e passou o olhar pelo quarto espaçoso 
e sóbrio com satisfação. Viver sozinha era algo que lhe agradava. 
Há dois anos que ela não tinha ninguém e esse era o período mais 
longo que atravessara sem uma relação significativa. A mudança 
para a Dinamarca para estudar ali algum tempo pusera termo à rela-
ção com o último namorado. Estavam juntos há cinco anos, mas 
isso não fora suficiente para ele querer juntar-se a Ísrún ou, na rea-
lidade, para aguardar o seu regresso. Tanto pior, pensara ela. É um 
problema dele.

Para sua surpresa, o trabalho na televisão revelara-se mais gratifi-
cante que a psicologia, embora o que ela tinha aprendido a ajudasse 
seguramente na profissão de jornalista. O trabalho dava-lhe a 
oportunidade de ver coisas novas em cada dia, falar com pessoas 
interessantes e aguardar a oportunidade de um furo jornalístico 
decente. Esses eram os dias melhores. Um pouco de adrenalina 
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podia tornar-se algo viciante, embora ela não gostasse do stress per-
manente dos prazos. O pessoal dos turnos costumava ser escasso, 
obrigando a esforços frequentes para ter o trabalho concluído ao 
final do dia. Dedicar tempo a uma história tornava-se um luxo raro, 
e o mesmo acontecia a poder pesquisar qualquer facto com algum 
tipo de profundidade.

Ísrún voltou a fechar os olhos, fazendo um esforço para adorme-
cer de novo. A mosca continuava a zumbir num ponto qualquer do 
quarto e ela abriu precipitadamente os olhos com irritação.

Fora da cama e já na rua, poucos minutos depois, equipada com 
a roupa de corrida e resolvida a tirar o melhor partido do seu des-
pertar inesperadamente matutino, Ísrún inspirou profundamente 
o ar da manhã, notando a falta do seu frescor habitual. Sentiu-lhe 
um gosto amargo, mesclado com os resíduos vulcânicos da erup-
ção no glaciar de Eyjafjallajökull, na região sul da Islândia, a qual 
projetara uma nuvem de cinzas para o ar algum tempo antes, na 
primavera, suspendendo o tráfego aéreo em metade do mundo. Não 
era de admirar que a mosca procurasse um refúgio dentro de portas. 
Durante e após a erupção vulcânica, as cinzas tinham sobrevoado 
a cidade diversas vezes, embora o vulcão estivesse a uma distância 
considerável dali. Afetavam toda a gente, deixando os olhos irritados 
e a respiração obstruída. Nos dias piores, recomendava-se às pes-
soas com problemas de asma ou similares para não saírem à rua. 
Neste momento, a erupção tinha cessado, permanecendo apenas as 
cinzas residuais, mas receava-se que esta atividade sísmica pudesse 
desencadear a erupção de outro vulcão terrível, o Katla, com conse-
quências muito mais devastadoras.

Ísrún vivia num pequeno apartamento de duas assoalhadas, num 
quarteirão próximo da universidade da Islândia, e habituara-se a 
correr junto à costa sempre que podia e preferivelmente de manhã, 
antes de vestir a roupa de trabalho e partir em direção ao edifício da 
televisão. Estava decidida a não se deixar deter pela poluição vulcâ-
nica. Ao longo da corrida, refletiu sobre o dia em perspetiva, o qual 
seria certamente mais um daqueles sem história.

O seu carro vermelho, uma caranguejola velha que estava na 
família há anos e que o pai lhe oferecera quando ela tinha vinte 
anos, ainda conseguia levá-la para o trabalho a horas. Em bom rigor, 
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o carro era praticamente uma antiguidade, mas dava conta do recado. 
Naquele dia, o trânsito estava calmo. Uma das vantagens do traba-
lho na redação de informação era aquele horário com entrada às 
nove e meia, muito depois da hora de ponta matinal começar a 
declinar. Menos apreciados eram os turnos frequentes ao final do 
dia,  retendo-a até depois do noticiário da noite, com uma reunião 
obrigatória a seguir. No entanto, trabalhar no noticiário do final do 
dia revelava-se frequentemente uma opção melhor; ela perdia uma 
noite, mas, em alternativa, ganhava a manhã seguinte, e esse tempo 
podia ser valioso.

Maldição! Tinha-se esquecido que era Ívar quem coordenava o 
trabalho nesse dia e no dia seguinte. Entre os dois instalara-se uma 
tensão que raiava a hostilidade. Ele tinha sido destacado para ali 
dois anos antes, quando ela ainda estava a tentar construir uma car-
reira em psicologia. Ívar considerava-se uma espécie de celebridade, 
tendo sido aliciado a vir para ali de uma estação concorrente, e, ape-
sar de Ísrún ter dado sobejas provas do seu valor nos dezoito meses 
anteriores, ele continuava a encará-la como uma principiante, e ela 
sabia que não tinha o que era preciso para dar um murro na mesa 
e lutar pela sua posição. Talvez o tivesse feito anos atrás, mas esse 
tempo tinha passado.

±

Ela instalou-se numa das cadeiras da sala de reuniões. Ívar estava 
sentado ao fundo com o seu bloco de notas, do qual nunca se afas-
tava muito, e uma pilha de papéis, comunicados de imprensa, cujo 
destino seria um dos jornalistas ou o caixote do lixo.

— Ísrún, já tens algum material do festival de verão?
Ela detetava ali um tom condescendente? As coisas fáceis vinham 

sempre ao seu encontro? Ou esta seria apenas uma suspeita infun-
dada da sua parte?

— Ainda não. Acabo isso hoje e fica pronto para a noite. Dois 
minutos?

— Noventa segundos, no máximo.
Pouco a pouco, os colegas tinham-se reunido em volta da mesa 

e a reunião de redação da manhã começara formalmente.

Nuvem de Cinzas.indd   25 07/02/18   14:47



Ra g n a R Jó n a s s o n

26

— Alguém reparou na poluição do ar esta manhã? — inquiriu 
Kormákur, recostando-se na sua cadeira e mordiscando o lápis. Era 
conhecido por Kommi, principalmente por toda a gente ter a noção 
do quanto ele detestava aquela alcunha.

— Sim. São as cinzas da erupção que estão a ser arrastadas nesta 
direção. Substâncias que se foram acumulando durante a própria 
erupção, segundo ouvi dizer — referiu Ívar.

— Pensava que a erupção já tinha terminado — observou 
 Kormákur, e depois fez um sorriso irónico. — Se calhar, consegui-
mos engendrar mais uma história a partir daqui.

— Ísrún, podes tratar disso? Fazer qualquer coisa com um ar 
levemente inquietante, talvez. A erupção regressa a Reiquiavique, 
algo desse género. — Ívar sorria.

Paternalista imbecil, respondeu ela em pensamento, dirigindo um 
olhar furioso ao seu bloco de notas.

— Mas vamos concentrar-nos em assuntos mais sérios — propôs 
ele.

Exatamente, pensou Ísrún, arqueando o sobrolho com irritação.
— Chegou-me a informação de que foi encontrado um corpo a 

norte, relativamente perto de Sauðarkrókur, junto a uma casa em 
construção. Ainda não tenho nenhuma confirmação. Esta é clara-
mente a nossa notícia de abertura, salvo se houver outra erupção.

Kormákur aquiesceu.
— Vou já tratar disso.
Afinal, parecia que não haveria falta de notícias importantes 

nesse dia… para alguns.
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A inda era uma surpresa para Ari Thór Arason o facto de 
ele se manter na polícia de Siglufjörður há tanto tempo. 
Já tinham passado quase dois anos desde que viera para 

o Norte depois de concluir o curso na academia de polícia, deixando 
para trás uma licenciatura em teologia inacabada.

O primeiro inverno no Norte revelara-se um inferno, com a 
pressão constante e opressiva da neve. No entanto, quando os dias 
quentes e luminosos emergiram da escuridão, o seu moral ficara 
mais elevado e Ari encarara com um olhar renovado a sua nova casa. 
E, entretanto, já tinha ultrapassado um segundo inverno. Embora 
continuasse a considerar sufocante o isolamento da escuridão inver-
nal, estava a habituar-se a ela e até a olhar com prazer para o manto 
de neve fresca sobre os edifícios coloridos que abraçavam a costa, e 
para a grandeza glacial das montanhas em redor da cidade. Mesmo 
assim, era um alívio quando o Sol fazia finalmente a sua apari-
ção a seguir à sua estadia invernosa do outro lado das montanhas. 
À medida que o mês de junho se avizinhava, já tinha havido alguns 
dias quentes; um pouco mais tarde que no Sul, mas outra coisa não 
seria de esperar. Até o Sol parecia esquecer-se da localidade mais 
setentrional da Islândia, de vez em quando.

Tómas, o chefe da esquadra de Siglufjörður, tinha telefonado nessa 
manhã, pedindo a Ari Thór para entrar ao serviço mais cedo que o 
previsto. Embora o turno só começasse ao meio-dia, ele  pusera-se 
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a caminho da esquadra às nove da manhã. Tómas não fora muito 
expansivo ao telefone, mas Ari Thór não tinha dúvidas em relação ao 
tom apreensivo da sua voz. A realidade é que Tómas nunca se mostrava 
particularmente animado, naqueles tempos. Tinha sofrido um choque 
quando a sua mulher resolvera ir viver para  Reiquiavique, para estudar 
ali. Ninguém, a não ser Tómas, provavelmente, esperava francamente 
que ela regressasse alguma vez a Siglufjörður. Os dois continuavam 
a ser um casal, no papel, pelo menos, o que era mais do que se podia 
dizer em relação a Ari Thór e à sua antiga namorada, Kristín.

A relação entre os dois tinha fracassado, sem dúvida alguma, 
embora Ari Thór acalentasse a esperança de conseguir infundir-lhe 
uma nova vida. Quatro anos tinham decorrido desde o primeiro 
encontro entre os dois, na altura em que ele estudava teologia e 
Kristín ainda era uma estudante de medicina. A atração tinha sido 
instantânea e ela conseguira fazer sair da concha aquele homem 
jovem e traumatizado que perdera ambos os pais ainda muito novo 
e fora criado pela avó de uma forma que o tornara autoconfiante, 
ainda antes de atingir a fase adulta, apto a desenrascar-se mas relu-
tante em deixar alguém aproximar-se demasiado.

Kristín tinha-lhe trazido o afeto e a segurança tão desejados, 
mas a situação começara a deteriorar-se assim que o novo emprego 
levara Ari para Siglufjörður. Kristín ficara extremamente sentida 
com a decisão dele, permanecendo em Reiquiavique e não chegando 
sequer a tirar uns dias para se juntar a ele durante o Natal. Aquela 
reação deixara Ari Thór igualmente magoado, e a relação entre os 
dois tornara-se fria e distante. E, então, ele tinha dado um passo em 
falso. Ugla, uma jovem oriunda dos Fiordes do Oeste e professora 
de piano em Siglufjörður, tinha-o cativado da mesma maneira que 
Kristín o fizera em tempos, oferecendo-lhe uma evasão confortá-
vel ao isolamento agreste de Siglufjörður. O que começara por um 
beijo acabara no quarto dela, e não havia maneira de Ari Thór con-
seguir persuadir Kristín que ele não lhe tinha sido infiel. A neve 
e a escuridão do inverno tinham criado uma ilusão; o isolamento 
dominara-lhe a consciência, fazendo-o crer que estava apaixonado. 
Todavia, à medida que a primavera se instalava sobre as montanhas 
de Siglufjörður, Ari reconhecera com uma certeza inabalável que 
Kristín era a única que contava para ele.
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Mas era demasiado tarde. Numa atitude precipitada, ele tinha 
telefonado a Kristín para lhe dizer que iniciara um relaciona-
mento com alguém de Siglufjörður e para colocar um ponto final 
ao namoro, e a conversa entre os dois tinha ficado mais ou menos 
por ali. Ari ouvira um forte estampido que o levara a crer que ela 
tinha atirado o telemóvel contra a parede. Só mais tarde é que 
veio a saber que  Kristín tinha declinado a oferta de um trabalho 
temporário no verão e a oportunidade de concluir os seus estudos 
de medicina no hospital de Reiquiavique, a fim de poder ir para 
 Akureyri, no Norte, e ficar junto dele.

Como podia ter sido tão estúpido?
É claro que assim que Ari confessou finalmente que, durante todo 

aquele tempo, tinha uma namorada em Reiquiavique, o relaciona-
mento com Ugla deixou igualmente de ter futuro. Se esta tivesse um 
telemóvel na mão, ter-lhe-ia acontecido o mesmo que ao de  Kristín, 
com a diferença que o alvo seria Ari Thór. As lições de piano termi-
naram imediatamente.

Ari sentia a falta de Kristín. Depois de se separarem, ele tentara 
telefonar-lhe diversas vezes, mas sem sucesso, e também não rece-
bera resposta às suas mensagens de correio eletrónico. Desde a última 
vez em que tentara contactá-la, já tinham decorrido alguns meses. Ele 
sabia que Kristín tinha vindo para Akureyri para concluir o último ano 
de medicina, e amigos comuns tinham-lhe dito que ela trabalhava no 
hospital de lá. A noção de ela estar tão perto e, no entanto, existir outro 
fosso aberto entre os dois era algo que o fazia sofrer. A partir dali, Ari 
Thór entregara-se a fundo ao seu trabalho, exigindo mais de si do que 
o fizera até então. Não havia muito mais que lhe restasse fazer.

No trajeto para a esquadra, ele tencionava comprar qualquer coisa 
saudável para o pequeno-almoço. Um pequeno cruzeiro tinha anco-
rado naquela manhã e a cidade fervilhava de atividade, com os turistas 
a tirarem fotografias entre grupos de rapazes locais ocupa dos com 
trabalhos de verão para a câmara municipal, munidos de ancinhos e 
outras ferramentas. O aroma da canela e do chocolate que vinha da 
padaria era tentador, embora aquilo dificilmente pudesse constituir 
um pequeno-almoço saudável. Ari deteve-se um momento, com o 
cheiro a deixá-lo inebriado. A qualidade dos  pãezinhos doces com 
canela de Siglufjörður, conhecidos por hnútar, punha a um canto 
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a versão de Reiquiavique que ele conhecia. No entanto, uma esprei-
tadela pela montra indicou-lhe que uma multidão de turistas tinha 
tido um pensamento idêntico, pelo que algo que viesse da padaria 
teria de ficar para mais tarde. Em vez disso, dirigiu-se à pequena 
peixaria na Praça do Município e pediu uma dose de peixe seco. Não 
se tratava do seu pequeno-almoço habitual, mas era uma opção sau-
dável, sem dúvida alguma.

— Peixe-gato, como de costume? — perguntou-lhe o vendedor 
de peixe.

— Sim, por favor.
— Aqui tem, reverendo.
Ari Thór fez um ar carrancudo, pagou a sua embalagem de tiras 

de peixe-gato e proferiu uma despedida seca ao partir. A alcunha 
«reverendo», que tinha surgido depois de as pessoas ficarem a par 
dos seus estudos de teologia inacabados, continuava a vir à tona oca-
sionalmente. Ele ainda não se tinha habituado a isso e, por vezes, 
a brincadeira deixava-o irritado.

Tómas inalou imediatamente o ar assim que Ari Thór se sentou à 
mesa do canto do café da esquadra e abriu a embalagem com o seu 
pequeno-almoço invulgar.

— Essa mistela outra vez não, Ari Thór! E agora ao pequeno - 
-almoço? Tu nunca te cansas disso?

— Até um citadino como eu consegue deleitar-se com um 
pequeno -almoço tradicional — replicou Ari Thór, ainda concentrado 
no seu peixe.

— Piadas à parte, temos aqui um assunto para tratar. O Hlynur 
vem a caminho e pode assegurar o turno de hoje — disse Tómas.

O inspetor tinha mudado, depois de a sua mulher passar a resi-
dir no Sul. Tómas parecia ter envelhecido dez anos e o seu prazer 
de viver tinha minguado. Embora o cabelo dele não fosse já muito 
abundante anteriormente, agora ainda parecia mais ralo.

Não havia dúvida de que Tómas era um homem solitário. Ari 
Thór sabia que o seu filho mais novo também saíra de casa e que 
vivia na residência para estudantes do instituto superior de Akureyri 
durante o ano letivo. Tinha arranjado um trabalho de verão junto das 
autoridades municipais da cidade e alugado um apartamento com 
dois colegas. Vinha passar um fim de semana com o pai de vez em 
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quando, mas era apenas isso, e Tómas vivia bastante isolado na sua 
casa de Siglufjörður.

— Encontraram um corpo — anunciou ele, depois de Ari Thór 
se sentar.

— Um corpo?
— Exatamente. Na zona de Reykjaströnd, em Skagafjörður, ao pé 

de uma moradia de férias que estava a ser construída ali, não muito 
longe da Grettislaug.

— Isso tem alguma coisa a ver com Siglufjörður? — indagou 
Ari Thór, arrependendo-se logo a seguir da sua pergunta abrupta. 
 Sentia-se cansado depois de ficar acordado até bastante tarde nessa 
noite, e tinha contado dormir mais um pouco naquela manhã. 
 Esfregou os olhos.

— Foi um turista americano quem encontrou o corpo. Avistou-o 
do carro quando ia a caminho da piscina — esclareceu Tómas sem 
ligar à interrupção de Ari Thór. — Parece tratar-se de um caso sór-
dido. Enviaram-me umas fotografias da cena.

— Um assassínio?
— Com toda a certeza, Ari Thór, e um assassínio brutal, também. 

A vítima está praticamente irreconhecível. Esmagaram-lhe a cara 
com um toro de madeira. Parece que havia um prego na madeira, 
que penetrou diretamente no olho. O motivo pelo qual fomos cha-
mados a intervir na investigação deve-se à vítima ter «residência 
legal» aqui. — O tom de Tómas indicava que o homem não era 
oriundo de Siglufjörður.

— Um forasteiro?
— Exatamente. Elías Freysson. Não me recordo de nos termos 

cruzado alguma vez. Era um empreiteiro que trabalhava no novo 
túnel. Eu disse que nós íamos apurar tudo o que pudéssemos sobre 
a presença dele aqui e quero que tu trates disso. — A voz dele era 
firme e determinada. — É claro que vou apoiar-te, mas está na altura 
de assumires mais responsabilidades, Ari Thór.

Ari anuiu com um aceno de cabeça. A ideia agradava-lhe. 
A fadiga dissipara-se e ele sentia-se instantaneamente mais alerta. 
Ocorria-lhe, e já não era a primeira vez, que Tómas equacionava a 
possibilidade de se reunir à mulher ao Sul, e queria deixar a esqua-
dra de Siglufjörður em boas mãos.
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— Disseste que o Hlynur ia assumir o turno de hoje. Nesse caso, 
ele não vai envolver-se nesta investigação?

— É isso mesmo, rapaz — confirmou Tómas.
Ari Thór respirou mais à vontade e esperou que a sua satisfa-

ção perante a resposta de Tómas não fosse demasiado óbvia. Ele 
não conseguia trabalhar com Hlynur. Os dois não se entendiam e, 
além do mais e por motivos que ele desconhecia, o colega quase 
não fizera nada de útil nos meses mais recentes. Chegava sempre 
cansado ao trabalho, muitas vezes meio a dormir, e estava cada vez 
mais desatento.

— Está bem. Eu pego nisso de imediato — disse Ari Thór. — 
Quem era o patrão do Elías no novo túnel?

— Sei que o Hákon é o supervisor da empreitada. Hákon 
 Halldórsson — indicou Tómas. — É um rapaz da terra — acres-
centou, e Ari Thór compreendeu pela voz dele que aquela era uma 
informação determinante.
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Quando Hlynur Ísaksson chegou à esquadra de polícia de 
Siglufjörður para dar início ao seu turno, encontrou ali 
Ari Thór e Tómas envolvidos numa amena cavaqueira. 

A sua intuição disse-lhe de imediato que havia algum segredo 
que ele não estava destinado a compartilhar, e, até certo ponto, ela 
estava certa.

— O Ari Thór e eu vamos passar o dia em averiguações — 
informou Tómas, num tom casual. — Foi encontrado um corpo 
relativamente próximo de Sauðarkrókur, e parece que a vítima 
tinha alguma ligação com Siglufjörður.

Hlynur anuiu com a cabeça, fazendo o possível por fingir que 
não se sentia afetado por ter sido excluído.

— Podes assegurar o turno de hoje aqui? — indagou Tómas, 
provavelmente sem esperar uma resposta. — Mais tarde, preci-
sava que me substituísses numa ida à escola primária. É o fim 
do ano e pediram-nos que fôssemos entregar alguns prémios. 
Eu tencionava ir lá, mas não me parece que consiga ter tempo 
para isso.

Hlynur sentiu os seus batimentos cardíacos a acelerar. A testa 
dele cobriu-se de suores frios. Aquilo era algo que ele não ia con-
seguir fazer.

— O Ari Thór não pode encarregar-se disso? — inquiriu ele por 
entre dentes.
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— O quê? O que estás a dizer? Eu preciso do Ari Thór ao pé de 
mim hoje, conforme já te disse — declarou Tómas, falando num 
tom mais agreste do que era habitual.

Hlynur preparava-se para ripostar, mas acabou por ficar enre-
dado nas próprias palavras.

— Bom — disse ele finalmente. — Eu não vou dar grande conta 
do recado. Era melhor não nos preocuparmos com isso.

— Vamos preocupar-nos com isso, com os diabos. Tu vais lá e não 
há mais discussão — ordenou Tómas, saindo dali.

Hlynur acenou com a cabeça e olhou para as suas mãos. Só lhe 
apetecia voltar para casa, meter-se debaixo dos lençóis e descansar. 
Sentia um ardor na boca do estômago que o deixava desconfortá-
vel. Já trabalhava com Tómas na esquadra de Siglufjörður há seis 
anos e tinha uma experiência de trabalho na polícia consideravel-
mente maior que a de Ari Thór; no entanto, era como se o balanço 
de poderes tivesse mudado nos meses mais recentes. Por um motivo 
qualquer, Tómas parecia confiar mais em Ari Thór naqueles tempos, 
cismava Hlynur, nada satisfeito com as instruções que acabava de 
receber para aquele dia. Era óbvio que não se podia negar o grande 
empenhamento de Ari Thór nos últimos meses, além de ele parecer 
uma pessoa extremamente competente, mesmo que os casos pouco 
estimulantes com que eles lidavam não apresentassem uma grande 
diversidade.

Hlynur, por outro lado, tornara-se uma sombra de si próprio 
desde que tinham começado a chegar aquelas malditas mensagens 
de correio eletrónico.

— Estás a perder o jeito — dissera-lhe Tómas, logo a seguir ao 
Ano Novo.

Os dois estavam de serviço, e faziam uma pausa no canto do café 
da esquadra. Hlynur sabia, por experiência, que Tómas se saía de vez 
em quando com alguma tirada inesperada e sem qualquer espécie 
de preâmbulo. Não obstante, tinha sido apanhado completamente 
de surpresa, tendo a noção da sua cara de estupefação. Os dois esta-
vam a falar de coisas triviais momentos antes. O dia em Siglufjörður 
mostrava-se sombrio, com as nuvens baixas e um vento frio a soprar 
das montanhas. O canto da esquadra onde eles costumavam fazer 
as pausas para o café parecia igualmente inóspito. Havia algumas 
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canecas no lava-loiças, as quais ninguém se dera ao trabalho de lavar, 
e dois pacotes de bolachas encetados junto ao termo. Um calendário 
antigo de um banco do Sul, que remontava aos anos do boom finan-
ceiro, jazia sobre a mesa de trabalho. Ninguém tinha a coragem de 
deitar fora aquela reminiscência do tempo passado, quando a econo-
mia na Islândia estava em fase de ebulição.

Hlynur ficara a olhar para Tómas, aturdido.
— A perder o jeito? O que queres tu dizer? — perguntara ele por 

fim, perfeitamente ciente de que o chefe tinha razão e igualmente 
ciente das razões que o levavam a andar desconcentrado.

— Estás a perder o interesse no trabalho? Há alturas em que 
pareces estar a milhas de distância, com um ar absorto. E não és tão 
consciencioso como costumavas ser — sublinhou Tómas, esmaga-
doramente sincero; como sempre, um observador perspicaz.

— Eu vou empenhar-me mais — resmoneara Hlynur.
— Há algum problema?
— Não — respondera ele, bruscamente, esperando que Tómas 

não percebesse que ele estava a mentir. Para seu alívio, o chefe não 
insistiu.

A primeira mensagem tinha chegado há um ano. Hlynur estava 
sentado na cama com o computador, quando ela lhe desabara na 
caixa de entrada como um relâmpago vindo de um céu cristalino. 
Hlynur deu por si a tremer incontrolavelmente, ao compreender 
que o passado se preparava para o apanhar e que ele não podia fazer 
nada para evitá-lo.

O apartamento onde ele vivia era praticamente novo. Era uma 
casa despojada, com as paredes brancas e o mínimo de mobiliário 
indispensável. No entanto, aquilo condizia com ele. Nada entusiasta 
de casas velhas e atravancadas, com as traves do soalho a estalar, 
Hlynur ficara satisfeito ao dar com aquele sítio. A casa era maior do 
que ele precisava, pelo que um dos quartos dera lugar a uma sala 
de arrumos para as coisas que trouxera do Sul para ali, ao decidir 
aceitar o emprego em Siglufjörður. Guardava lá as caixas de livros 
que nunca tinha lido, DVDs a que nunca tinha assistido e roupa que 
jamais usara.

Hlynur era o mais novo de três irmãos e tinha sido criado em 
Kópavogur, uma cidade da zona de Reiquiavique, pela mãe, a qual 
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trabalhava de manhã à noite nas instalações da câmara municipal, 
aceitando ainda outros trabalhos de limpeza ou similares que sur-
gissem fora das horas de expediente. Ele não a via muito e, quando 
isso acontecia, a mãe costumava estar lívida de cansaço, sentada à 
mesa de refeições de sua casa, com os três filhos rapazes. Hlynur 
lembrava -se perfeitamente de comer hadoque todas as segundas -
-feiras, e de as refeições serem sempre feitas em casa, numa 
economia familiar sem dinheiro extra para comida de plástico. Era 
raro eles permitirem -se usufruir sequer do mínimo luxo.

Mais tarde, Hlynur veio a saber que o pai tinha um fraco pela 
bebida. Ele costumava desaparecer durante períodos curtos, que 
depois se tornaram mais longos, até acabar por sumir de vez quando 
o terceiro filho, Hlynur, nasceu. Na altura, já tinha arranjado outra 
mulher, algures nos Fiordes do Oeste, e, nas alturas em que estava 
sóbrio, ocupava-se com trabalhos que arranjava em terra ou no mar, 
raramente voltando a Reiquiavique para fazer uma visita. Desta 
forma, os rapazes tinham crescido sem um pai. Poucos anos decor-
ridos após a sua partida para os Fiordes do Oeste, ele caiu num 
estupor alcoólico do qual já não voltou a recuperar, desgastado por 
uma vida breve e dura. A mãe de Hlynur tinha esperado quase um 
ano até informar os três rapazes da morte do pai; nenhum deles 
esteve presente no funeral.

Hlynur guardava memórias difusas do dia em que a mãe lhes 
tinha contado aquilo. Os irmãos mais velhos receberam a notícia 
com choque, tendo uma compreensão mais nítida da gravidade de 
tudo, a par das memórias do pai antes de os ter deixado. E, embora 
 Hlynur fosse o único sem nenhuma lembrança do progenitor, 
as culpas pela sua morte acabaram por lhe ser progressivamente 
imputadas.

— O pai foi-se embora quando tu nasceste — era algo que ele 
ouvia mais vezes do que gostaria.

Talvez essa fosse a razão que o levara a nunca ter criado laços 
fortes com os irmãos; os dois mais velhos uniam-se contra ele, e a 
mãe estava demasiado atarefada para descortinar o que se passava. 
Ele nunca se tinha atrevido a contra-atacar os irmãos, antes canali-
zando a sua fúria e ódio para a escola, em miúdos que eram alvos 
fáceis. Hlynur tornou-se um especialista em intimidação e violência, 
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descarregando todas as frustrações naqueles que eram mais fracos 
que ele.

Mas, agora, aquelas mensagens tinham começado a chegar. Era 
evidente que o seu passado obscuro regressava para o assombrar.

Ao iniciar os estudos pré-universitários, o comportamento de 
Hlynur evoluíra para melhor. Tinha-se libertado daquele ódio e come-
çara a condoer-se daqueles que tinha oprimido, ciente da sua culpa 
no sofrimento causado a pessoas inocentes. No entanto, de início, 
não fez qualquer tentativa para reparar os seus delitos. Isso acabaria 
por acontecer mais tarde, quando a culpa começou a  atormentar-lhe 
a consciência.

Depois de deixar o instituto superior, Hlynur saiu de casa e alistou -
-se na academia de polícia, sendo colocado em vários pontos do país, 
incluindo Reiquiavique. Mas a extinção do lugar devido aos cortes 
na polícia levou-o a transitar para Siglufjörður, onde lhe foi oferecida 
uma colocação permanente. Os contactos com a família já se tinham 
tornado escassos. A mãe continuava a trabalhar para a câmara muni-
cipal de Kópavogur, embora a tempo parcial, sendo mais uma vítima 
dos cortes no setor público. Hlynur apenas se encontrava com os 
irmãos quando ela os convidava para jantar, nas raras ocasiões em 
que ele se deslocava à zona de Reiquiavique, o que acontecia uma ou 
duas vezes por ano, no máximo. Ele preferia que as coisas fossem 
assim; tinha pouco em comum com a família.

Hlynur fizera alguns amigos em Siglufjörður, mas preferia pas-
sar as noites em frente à televisão, economizando o dinheiro extra 
para as suas viagens. A última envolvera a ida a um concerto na Grã -
-Bretanha com os amigos da cidade; antes disso, tinha ido ver um jogo 
de futebol. Ao longo dos anos, mantivera relações conturbadas com 
algumas mulheres, a maior parte das quais, quando era mais novo e 
ainda vivia em Reiquiavique. Nesse momento, havia alguém especial 
em Sauðarkrókur, e, ainda que ele não estivesse pronto a considerá-la 
uma namorada permanente, haveria tempo para isso mudar. Ela dava 
aulas na escola primária de Sauðarkrókur, embora a sua família fosse 
do Sul. De vez em quando, os dois encontravam-se e passavam a noite 
juntos, normalmente em casa da namorada, já que era raro ela vir 
a Siglufjörður. Por vezes, quando tinha uma noite de folga, Hlynur 
deslocava-se a Sauðarkrókur, contornando as  montanhas imponentes 
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que vigiavam a estrada sinuosa para o fiorde de Skagafjörður, algumas 
vezes, na escuridão gélida do inverno, e sempre depressa demais para 
a sua própria segurança. Agora que o verão tinha chegado, ele fazia a 
viagem sob a luz mágica da noite, o que lhe dava a oportunidade de 
admirar as ilhas do fiorde e o rochedo solitário da Mulher Velha junto 
à ilha de Drangey, ainda de pé depois de o Homem Velho ter sido der-
rubado pelas ondas. Ele interrogava-se sobre qual dos dois destinos 
seria pior: o do Homem Velho levado pelo mar, ou o da Mulher Velha 
que permanecera ali sozinha.

Porém, naqueles dias, Hlynur não tinha muito tempo para pen-
sar sobre um futuro com a namorada. Aquelas mensagens de correio 
eletrónico inexoráveis estavam a devorá-lo por dentro. Elas colavam 
o seu passado incómodo ao seu presente. Consumido pelos remor-
sos, Hlynur dormia mal, e por vezes nem conseguia pegar no sono.

Tinha apagado a primeira mensagem há muito tempo, sem lhe 
responder e esforçando-se inutilmente por ignorá-la. O endereço de 
retorno não dava qualquer indicação sobre a identidade do reme-
tente, sendo originado numa conta de correio gratuita estabelecida 
fora do país; meramente para o atormentar, sem dúvida.

Embora ele tivesse a noção de que devia ter feito algumas dili-
gências para localizar o remetente, e talvez denunciar o conteúdo 
da mensagem, algo o impedia ao mesmo tempo de avançar nesse 
sentido. Hlynur sabia muito bem, ou pensava sabê-lo, por que razão 
lhe fora enviada a mensagem, não desejando partilhar esse motivo 
com os colegas. Tivera a esperança de que o assunto morresse ali, 
com aquela mensagem isolada, destinada a perturbar-lhe a paz de 
espírito.

Mas isso não aconteceu. A primeira mensagem tinha aterrado 
na sua caixa de entrada a 10 de maio do ano anterior, à hora de 
almoço de um domingo, quando ele desfrutava de um dia de folga. 
A seguinte chegou dois meses depois, e tinha o mesmo remetente. 
Não havia assinatura, mas o estilo era idêntico.

Desta vez, Hlynur não a apagou. Com alguma perversidade, 
abria-a sempre que sentia essa vontade, tanto em casa, como quando 
estava de serviço, recordando os atos nefastos praticados no passado.

Aqueles pecados antigos levá-lo-iam a odiar para sempre a pessoa 
que ele tinha sido em tempos. Tinha feito o possível para expiá-los, 
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indo ao ponto de passar informação confidencial de uma investiga-
ção policial a uma das antigas vítimas. No entanto, sabia que o dia 
do ajuste de contas ia chegar mais tarde ou mais cedo, o que lhe 
provocava uma angústia permanente.

As mensagens continuaram a chegar e, agora, Hlynur guardava -
-as a todas, consumido por um sentimento de autoaversão. Lia-as 
vezes sem conta, obcecado pelo seu conteúdo, mas consciente das 
repercussões negativas que elas tinham na sua saúde, no seu estado 
de espírito frágil.

No entanto, continuava a não lhes dar qualquer resposta. Não 
tinha nada a dizer; nenhuma defesa a apresentar. Sentia-se um cri-
minoso num tribunal, daqueles que declinavam a defesa e optavam 
por se manter em silêncio, enquanto aguardavam simplesmente 
o anúncio do veredito.

O conteúdo das mensagens não lhe suscitava qualquer dúvida, e 
ele lembrava-se nitidamente do rapaz. Os dois tinham sido colegas 
de turma desde os seis anos. Tratava-se de um miúdo baixo e anafado 
que se chamava Gauti e usava uns óculos de lentes grossas. Era um 
rapaz tímido, de poucas palavras, mas isso bastou para o tornar um 
alvo da fúria e revolta que Hlynur trazia reprimidas. A perseguição 
ao rapaz começara logo no primeiro momento, após o que Hlynur 
fizera questão de não o deixar fruir de um único dia tranquilo na 
escola. Ignorado em casa pelos irmãos, os quais não escondiam 
o ressentimento que sentiam por ele, Hlynur fazia das crianças 
da escola igualmente as suas vítimas; mas Gauti era nitidamente 
o seu favorito. O rapaz nunca lhe respondia e parecia encolher-se 
cada vez mais na sua concha, à medida que os ataques sobre ele 
se intensificavam. Durante os primeiros anos, as investidas eram 
apenas verbais: piadas que tinham Gauti como alvo, dentro e fora 
das aulas, numa ironia de aspeto tão inocente que os professores 
não lhe prestavam atenção. De facto, esta era uma tortura psicoló-
gica sistemática, e Hlynur sentia prazer em praticá-la, viciando-se 
na sensação de poder que lhe estava aliada, e que era tão diferente 
da fragilidade sentida em sua casa, junto dos irmãos. E ele descobria 
que era fácil aniquilar as pessoas, da mesma forma que, mais tarde, 
já no seu papel de agente da polícia, veio a desenvolver um talento 
especial para convencer os suspeitos a confessar os seus crimes.
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À medida que os anos da escola avançavam, Hlynur agravava a 
sua perseguição a Gauti e a outros colegas infelizes, tornando-se 
mais grosseiro e ostensivo, e chegando às vezes até a praticar abusos 
físicos. Mesmo sendo o mais novo em casa, Hlynur estava desen-
volvido para a idade e tirava partido disso. Gauti foi o mais afetado 
por esta violência física, principalmente durante as aulas de natação, 
quando Hlynur obrigava a sua vítima a ficar debaixo de água nas 
alturas em que o professor olhava para outro lado. Ao longo dos 
anos, foi aumentando o tempo que o mantinha preso debaixo de 
água com os olhos esbugalhados de pavor. Depois, ao deixar Gauti 
vir à tona respirar, segredava-lhe ao ouvido: Da próxima vez, vou 
 ensinar-te a morrer.

Não conseguia compreender por que motivo Gauti não se limi-
tava a desistir, porque insistia ele em vir à escola. Era como se o 
tivessem ensinado a não fazer batota ou ser mandrião, e isso deixava 
Hlynur contrariado, diminuindo-lhe a sensação de poder, de certa 
forma. Havia alturas em que Gauti se ausentava, talvez até mais do 
que o normal. Mas ele era um miúdo atreito a doenças.

Hlynur dificilmente conseguia obrigar a sua memória a recuar 
àquele tempo. À medida que crescia, o peso que sentia na consciên-
cia tornava-se cada vez mais insuportável. Tinha feito tudo o que era 
possível para compensar o suplício que tinha causado e arrependia-
-se amargamente daquela atitude; contudo, por vezes, a recordação 
daqueles anos escolares invadia-o, dilacerando-o de uma maneira 
atroz. Ele, que tinha sido o mais forte, era agora perseguido pelo 
próprio passado. E não conseguia deixar de se interrogar sobre que 
recordações teriam os outros, aqueles que ele tinha acossado, provo-
cado e maltratado, dia após dia.

Não havia dúvida sobre a razão subjacente àquelas mensagens 
torturantes. Ele sabia exatamente qual era o pecado pelo qual o cha-
mavam a prestar contas: a perseguição a que sujeitara Gauti. Não 
havia mesmo a mínima dúvida sobre isso. O texto de cada mensa-
gem era exatamente o mesmo; apenas uma frase.

Da próxima vez, vou ensinar-te a morrer.
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