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NOTA DA AUTORA

Para os leitores que têm seguido a história de Louise, Mulheres da  
Noite leva-nos a um período da sua vida anterior a As Raparigas  
Esquecidas. 

Louise é ainda inspetora no Departamento de Homicídios — 
ainda não entrou para o Departamento de Pessoas Desaparecidas 
da Agência Especial de Busca —; é solteira e vive sozinha. 

Mulheres da Noite foi publicado, pela primeira vez, em inglês, 
há muitos anos, com o título Farewell to Freedom, no entanto, esta 
é uma nova edição, revista e aumentada.

Espero que os meus antigos leitores e também os recém-
-chegados gostem!

Mulheres da Noite.indd   9 11/04/2018   06:59



11

1

A mulher estava deitada de costas, com os braços ao 
longo do corpo, a cabeça inclinada para um dos om-
bros. Tinha a garganta aberta por um golpe horizontal, 

longo e muito direito, e o sangue empapava-lhe o cabelo loiro,  
que se espalhava, numa massa pegajosa, pelo lado esquerdo do 
tronco.

A subinspetora Louise Rick, que estava ajoelhada ao lado do ca- 
dáver, levantou-se e suspirou. Alguma vez alguém se habituaria 
a isto? Ela esperava sinceramente que não.

A escuridão cobria pesadamente o Meatpacking District  
de Copenhaga, a vasta área industrial localizada entre a estação de 
comboios e o porto, onde os matadouros e os armazéns de carne 
da cidade haviam, durante vários séculos, vendido os seus pro-
dutos. Eram quase duas da manhã, por isso, o domingo já tinha 
cedido lugar à segunda-feira. O ar húmido de abril envolvia o  
bairro de Vesterbro, a oeste do centro da cidade, apesar de a chu-
va da noite anterior ter diminuído. As luzes de emergência e a 
barreira da Polícia, que tinha sido levantada em Skelbækgade, 
afastavam a maior parte das pessoas, mas, ainda assim, havia 
meia dúzia de mirones que conversavam uns com os outros, 
enquanto observavam o trabalho das autoridades.

Um bêbedo solitário estava sentado no degrau da entrada 
do café Høker e parecia alheado da enorme presença policial. 
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Estava a cantar e, de vez em quando, sempre que alguém pas-
sava, punha-se aos gritos. Não havia sinais das raparigas que 
costumavam trabalhar naquela rua, talvez tivessem ido para 
Sønder Boulevard ou, então, talvez estivessem ali, ao virar da 
esquina, em Ingerslevsgade.

O brilho ofuscante das luzes que delimitavam o enorme 
perímetro de local de crime criava um acentuado contraste de  
claro e escuro. Uma das primeiras coisas que a equipa fez foi 
passar o cadáver com uma fita, para preservar quaisquer fibras 
ou cabelos caídos, antes de o esfregar suavemente com zaraga-
toas de algodão macio, humedecidas, para identificação do ADN. 
Flemming Larsen, o patologista forense, voltou-se para Louise e 
para Hans Suhr, o chefe do Departamento de Homicídios.

— A incisão tem cerca de 20 centímetros de comprimento; 
um corte enorme e profundo ao longo da garganta. Tem bordos 
bem definidos, o que significa que lhe enfiaram a faca no pescoço 
com um único golpe, rapidamente.

Enquanto tirava as luvas de borracha e a máscara, fez sinal 
aos peritos da polícia científica, indicando-lhes que tinha acaba-
do o seu trabalho e que, agora, já podiam investigar a zona em 
volta da mulher assassinada.

— Não há outros sinais de violência, por isso, aconteceu tudo 
muito depressa. Ela não teve tempo para perceber o que lhe esta-
va prestes a acontecer; não tem ferimentos defensivos nem nas 
mãos, nem nos braços. Aposto que isto aconteceu nas últimas 
três horas — acrescentou o patologista.

— Tem alguma ideia de quem possa ser esta mulher? — per- 
guntou Louise. — Não encontraram nenhum documento de 
identificação.

— Bom… não acha que podemos presumir que se trata de 
uma prostituta? — perguntou Flemming, com os olhos pou-
sados na minúscula minissaia de algodão e no top justo que a 
vítima vestia, antes de acrescentar que duvidava que se tratasse 
de uma dinamarquesa, por causa do mau estado em que tinha 
os dentes.
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— Parece-me um bom palpite, sim — concordou Suhr, dan-
do um passo atrás, para que os peritos pudessem passar.

Deslocaram o holofote que Flemming tinha usado, enquan-
to trabalhava, para um sítio da rua mais adiante, de maneira  
a poderem procurar provas em toda a área.

Louise voltou a agachar-se junto ao cadáver da mulher. O corte  
na garganta começava bem acima e dava a volta, até à vértebra  
cervical. Em plena escuridão, era difícil distinguir-lhe nitidamen- 
te as feições, mas era, obviamente, muito jovem; talvez tivesse 
cerca de 20 anos, calculou Louise.

Ouviu passos, mas, antes de ter tempo para se levantar, Michael  
Stig, o seu colega, estava já parado atrás de si e pousou-lhe as 
mãos nos ombros, como se precisasse de se apoiar. Depois,  
inclinou-se para a frente, para inspecionar o corpo.

—Prostituta da Europa de Leste — disse, numa avaliação 
rápida, antes de retirar as mãos e permitir que Louise se levan-
tasse.

— Como é que podes ter tanta certeza? — perguntou ela, 
afastando-se ligeiramente e pondo fim à proximidade física a que 
ele a tinha obrigado.

— Por causa da maquilhagem. Ainda se pintam como as 
mulheres dinamarquesas dos anos 80. Com muita cor e dema-
siado brilho. Bem, o que é que sabemos sobre ela? — perguntou 
Stig, as mãos enfiadas nos bolsos dos jeans largos.

Louise sentiu o cheiro do seu próprio cabelo, acabado de la-
var, e do desodorizante, posto recentemente. Tinha adormecido 
há menos de uma hora quando Suhr a acordou com o seu tele-
fonema e, em menos de 20 minutos, deixou o seu apartamento, 
em Frederiksberg, e chegou ao local do crime. Depois de quase 
cinco anos nos Homicídios, já tinha uma rotina rápida para cha-
madas noturnas como aquela.

— Nada — respondeu, concisa. — A esquadra do bairro re-
cebeu um telefonema anónimo; disseram que havia um cadáver 
na Kødboderne, atrás da Escola de Gestão Hoteleira, e desliga-
ram logo.
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— Ou seja, quem fez o telefonema deve ser alguém que co-
nhece muito bem esta suculenta zona de Copenhaga — con-
cluiu Stig. — Alguém que costuma andar por estes lados.

Louise levantou uma sobrancelha e ele explicou:
— Digo isto porque só uma pessoa que conhece muito bem 

o Meatpacking District é que usa, especificamente, os nomes 
das ruas: Kødboderne, Høkerboderne e Slagterboderne.

Porque será que conheces tão bem esta zona?, interrogou-se  
Louise, enquanto voltava costas, para se juntar aos outros colegas.  
O seu colega Lars Jørgensen andava, com alguns dos agentes da  
esquadra local, a bater às portas dos apartamentos de Skelbækgade, 
cujas janelas davam para o Meatpacking District. Uma outra  
equipa andava a interrogar pessoas na rua, bem como nos prédios 
que ficavam à volta do local do crime. Apesar de o telefonema 
ter sido feito para a esquadra do bairro, aquela que antigamente 
se chamava Esquadra 1, em Halmtorvet, o caso foi parar, rapi-
damente, ao Departamento de Homicídios, na sede da Polícia. 
Suhr decidiu chamar logo alguns dos seus inspetores, para 
poderem fazer parte da investigação desde o início, mas resol-
veu poupar Toft, que tinha passado o fim de semana fora, em 
Jutland, a festejar as bodas de prata da irmã. Pareceu-lhe mais 
sensato deixá-lo dormir descansado, depois dos muitos copos de 
vinho do Porto e da música de charanga que, fatalmente, uma 
celebração daquelas envolve.

— Ninguém tem nada para nos dizer — comunicou Jørgensen. 
— Ou ninguém viu mesmo nada ou, então, têm medo de falar. 
E, estranhamente, também parece que ninguém passou perto 
de Skelbækgade nas últimas 24 horas. Nem mesmo as pessoas 
que o Mikkelsen viu por aqui há pouco com os próprios olhos. 
— Abanou a cabeça e bocejou.

Mikkelsen era o chefe da esquadra local de Halmtorvet e, 
por isso mesmo, quem melhor conhecia o que se passava com as  
prostitutas, ladrões e drogados de Istedgade e arredores. Era um 
homem baixo e pesado, cinquentão, e tinha passado a maior 
parte da sua carreira policial ali naquela zona. Pelo meio, esteve 
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três anos na brigada de motins, mas voltou a pedir transferência 
para o seu antigo posto.

— E o tipo que está ali sentado, no degrau? — perguntou 
Louise.

— Diz que a única coisa que viu foi o fundo da última gar-
rafa que deitou abaixo — respondeu o colega, e repetiu a piada 
um pouco depois quando o chefe chegou e lhe fez a mesma 
pergunta.

— Muito bem, ninguém quer falar. É o costume, por estas 
bandas — disse Suhr, ao mesmo tempo que fazia sinal com a 
mão a Stig, para que se juntasse a eles. — Não há mais nada 
que possamos fazer aqui, por agora. O Mikkelsen e o pessoal 
dele vão continuar por cá, a fazer perguntas a quem anda por 
aí, mas duvido que, esta noite, consigam sacar alguma coisa a 
alguém. Já sabemos por experiência que se alguma das pessoas 
que costuma estar por esta zona viu alguma coisa, vai precisar 
de tempo até resolver contar. Por isso, vamos mas é dormir um 
bocado. Voltamos a pegar nisto amanhã de manhã.

— Onde anda o Willumsen? — quis saber Louise, quando 
já se encaminhavam para os carros. Surpreendia-a ainda não ter 
visto o superintendente por ali.

— Faço-lhe o ponto da situação amanhã, mal chegue — disse 
o chefe do Departamento de Homicídios, lançando-lhe um sor-
riso irónico. — Temos de o deixar dormir o seu sono de beleza.

Louise assentiu. Todos conheciam o feitio de Willumsen 
quando acordava com os pés de fora. Não havia ninguém por 
perto que não fosse brindado com o seu mau humor.

Quando Louise Rick acordou, depois de quatro horas de sono, 
sentia dores de garganta e estava com uma sensação de indo- 
lência em todo o corpo. Durante a noite despertou várias vezes  
e a imagem da mulher morta não lhe saía da cabeça. Queria per- 
ceber a razão por que tinha sido assassinada daquela manei-
ra. O profundo golpe na garganta parecia tão agressivo, mas o 
assassino tinha aparecido por trás e, por isso, a mulher nem 
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sequer tinha podido defender-se. Os pensamentos desfilavam 
pela cabeça de Louise e iam fundindo-se em mais imagens da 
cena do crime. Uma e outra vez, recordou as sombras notur-
nas contra as paredes baixas e brancas de tijolo das fachadas do 
Meatpacking District onde, durante o dia, os empregados dos 
talhos e das charcutarias atendiam os clientes.

Antes de entrar no duche, Louise passou pela cozinha e pôs 
água a ferver. Deixou-se ficar no banho, debaixo do jato quente, 
durante tanto tempo que a casa de banho se encheu de vapor.  
Só nessa altura se sentiu pronta para fechar a torneira e sair.  
E, depois, deixou-se afundar na cadeira da cozinha, com uma 
caneca de chá entre as mãos.

Mesmo antes de voltarem para casa, Suhr anunciou-lhes que 
haveria uma reunião, sobre o caso, às nove da manhã. As coisas 
tinham voltado a entrar nos eixos no departamento, depois da 
reorganização que tinha provocado ondas de choque em todos 
os departamentos da sede da Polícia. Tinham fechado a Divisão 
A, que estava a cargo dos Homicídios, e a Divisão C, que esta-
va encarregada da investigação dos assaltos. Agora, depois de 
tudo remodelado, as linhas divisórias tinham sido apagadas e 
alguns dos inspetores mais velhos tinham sido transferidos.  
E tinha deixado de haver lugar para os superintendentes-adjuntos 
que, antes, desempenhavam o papel de líderes das equipas.  
Por causa disto, Louise tinha ficado sem Henny Heilmann, a quem 
tinha sido oferecido um lugar de inspetora-principal, na sede,  
e agora estava nas Radiocomunicações, atolada na missão de co-
mandar as viaturas das brigadas. Ela sabia que Henny não tinha 
assimilado imediatamente as vantagens dessa transferência.

Louise voltou ao quarto e tirou do armário uma camisola 
grossa. Sentiu-se tentada a apanhar um autocarro que partia de 
Gammel Kongevej, mas, no último minuto, arranjou energia 
para fazer o trajeto de bicicleta.

O tráfego nas ciclovias àquela hora era muito intenso — quem 
chegava à cidade de comboio começava a dirigir-se ao seu destino. 
Ainda assim, conseguiu passar para a faixa de ultrapassagem, 
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quando atravessou H. C. Ørstedsvej. Sem nunca deixar de peda-
lar, puxou o capacete mais para baixo, para proteger os olhos do 
sol matinal de primavera que aparecera de repente, agora que  
as nuvens de chuva tinham ido para longe.

— os homens da esquadra do bairro continuam a fazer pergun-
tas por lá, especialmente nas zonas das prostitutas, aos clientes. 
É mais provável que se consiga saber alguma coisa através de 
um cliente habitual, que tenha conhecido a vítima, do que atra-
vés de uma das raparigas. Entretanto, vamos concentrar-nos na 
identificação do cadáver e no processamento das perícias foren-
ses. Não estás a pensar alocar muitos recursos a este caso, pois 
não? — perguntou o superintendente Willumsen, atirando um 
olhar inquisitivo a Suhr.

O chefe do Departamento de Homicídios fez uma pausa 
deliberada, antes de responder. Louise encostou as costas da 
cadeira à parede. Já tinha passado um ano desde que Suhr de-
signara Willumsen como inspetor-chefe da brigada de Louise. 
Willumsen era detestado por causa da sua arrogância e rudeza; 
estava-se nas tintas para tudo e para todos e não fazia distinções 
entre superiores e colegas. Ainda assim, Louise gostava dele. 
Willumsen tinha-a ensinado a dizer, simplesmente, «Sim», «Não», 
ou «Vai-te lixar» quando era preciso deixar as coisas bem claras 
e sem perder tempo.

Outra das suas imagens de marca era a frase «Estamos en-
tendidos, ou estás-te a marimbar para o que eu te estou a dizer?» 
E também foi ele que, uns anos antes, indicou Louise para fazer 
formação em negociação de reféns.

Suhr deu um passo para trás e apoiou o braço contra a parede, 
como se estivesse a ganhar forças para responder.

— Já tens todos os recursos de que precisas — os quatro ins-
petores da tua brigada: Rick e Jørgensen, Toft e Stig. Mais a aju-
da que o Mikkelsen e agentes dele, da esquadra de Halmtorvet, 
nos estão a dar. — Depois de disparar a resposta, Suhr voltou  
a deixar pender o braço.
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Willumsen baixou o olhar para a unha do seu polegar. Limpou-a 
meticulosamente com a ponta do lápis. Finalmente, largou o 
lápis e anunciou que tinha decidido que Toft e Stig ficavam  
a acompanhar os peritos forenses e que os manteriam ao cor-
rente das provas que fossem aparecendo. E também iriam assis-
tir à autópsia da vítima.

Depois, os olhos de Willumsen dirigiram-se para Louise e o 
colega dela.

— Quanto a vocês, quero que se juntem ao Mikkelsen e se 
concentrem nas investigações que estão a decorrer no bairro.

E, com isto, deu a reunião por terminada.

Mulheres da Noite.indd   18 11/04/2018   06:59



19

2

O despertador tocou às seis e meia da manhã. Tinha cho-
vido torrencialmente durante a noite e as primeiras ho-
ras da manhã, por isso, Camilla Lind resolveu não fazer 

a corrida matinal que, por acaso, até era a primeira etapa do seu 
novo programa de exercício físico. Para compensar, decidiu ir 
à piscina pública de Frederiksberg, que ficava só a dois quar-
teirões do seu apartamento. Ia obrigar-se a fazer 20 piscinas e,  
a seguir, ficava um tempinho na sauna. Com sorte, isso lim-
pava-lhe os efeitos nocivos de um fim de semana com muitos 
mojitos e pouco descanso. O filho tinha ficado com o pai entre 
quinta e domingo e, depois, tinha ido diretamente para casa 
de um amigo da escola, onde dormiu. Nesta manhã, a turma 
dele ia fazer uma visita de estudo à Quinta Pedagógica, e o pon- 
to de encontro era na estação de Nørreport, às 10 horas. Mas o 
pai do amigo era pastor e trabalhava em casa e, por isso, garan-
tiu a Camilla que teria todo o gosto em ser ele a levar os miúdos 
à estação. Assim sendo, às dez da manhã dessa segunda-feira, 
ela estaria disponível para ir à reunião de redação semanal da 
secção criminal do Morgenavisen.

Cheia de entusiasmo, Camilla pegou no fato de banho e na 
toalha. Não costumava ir muitas vezes à piscina, mas, hoje, esta-
va decidida a fazer um pouco de exercício. Era patética, a quan-
tidade de vezes que tinha decidido fazer mais exercício, para 
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depois ver essas boas intenções irem por água abaixo, ficando-se, 
na melhor das hipóteses, por tentativas pouco convictas. Sentia- 
-se sempre muito culpada quando, por fim, tinha de admitir a si 
própria que não queria fazer nada daquilo.

duas hoRas depois, com as faces coradas e pronta para enfren-
tar a nova semana, abriu a porta do seu gabinete, no jornal, 
numa altura em que a secção criminal ainda estava deserta. 
Trinta piscinas e uma boa suadela, na sauna, tinham-na deixado 
com energia renovada. Ainda bem que faltava uma hora para a 
reunião começar, porque não tinha nenhuma sugestão de temas 
sobre os quais valesse a pena escrever. Durante dois dias não 
tinha lido jornais e nem sequer tinha olhado para as notícias na 
televisão por causa do encontro com Kristian, no sábado — que, 
por acaso, esperou por domingo para só então lhe dizer que ti-
nha prometido à namorada ir buscá-la ao aeroporto, no regresso 
de uma viagem a Londres com um grupo de amigas.

Camilla tinha encontrado Kristian por acaso, nos armazéns 
Magasin. Tinham sido colegas na primária, mas ela nem se-
quer o reconheceu quando Kristian lhe travou a passagem no 
final da escada rolante. Só depois de ele ter mencionado uma 
data de nomes de antigos colegas de escola é que ela se lembrou 
dele e acabaram por chegar à conclusão de que Kristian também 
morava em Frederiksberg. Por isso, ela aceitou o convite para  
ir ao Belis Bar, no sábado à noite, e acabaram em casa dela, 
depois de terem bebido uns copos. Mas, na manhã seguinte, 
ela não ficou aborrecida quando ele lhe disse que tinha de se ir 
embora.

Camilla ligou o computador e foi buscar café. E aproveitou 
para apanhar a pilha de jornais que estava no chão, em frente à 
porta da modesta sala de reuniões da secção criminal. Ia ter tempo 
de passar os olhos por eles antes de a reunião começar; aprovei- 
tou para aceder ao site da agência de notícias Ritzau, para ler as 
reportagens de crimes que eles tinham publicado durante o fim 
de semana. Um esfaqueamento em Ålborg e um grave aciden- 
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te de carro, na ilha de Fyn, que tinha resultado em três mortos. 
Estava a escrever tudo isto no bloco de notas quando ouviu a 
porta a abrir-se — respondeu com um aceno de cabeça ao esta-
giário, que entrou para lhe dar os bons-dias.

Continuou à procura, passando os olhos rapidamente pelos  
sites dos outros jornais, da Rádio Dinamarca e da TV2, mas 
não havia grande coisa. As notícias que encontrou não eram 
suficientemente importantes para constarem na primeira pá-
gina. Camilla pegou no telefone, ao mesmo tempo que olhava 
para o relógio. Já eram nove e um quarto quando o editor-chefe, 
Terkel Høyer, passou pelo gabinete dela e a cumprimentou com 
um aceno de cabeça, sem parar. Camilla fechou a porta que 
dava para a sala de reuniões, antes de começar a fazer alguns 
telefonemas para as principais secções da Polícia, tentando sa-
ber o que tinha acontecido durante o fim de semana.

— oRa muito bem, o que é que temos? — começou por pergun-
tar Terkel quando Camilla, o seu colega, Ole Kvist, e o estagiário, 
Jakob, se sentaram. Jakob ofereceu os pãezinhos de canela que 
tinha ido comprar. Era a sua última semana no jornal, antes de 
voltar para a Escola de Comunicação e Jornalismo, para acabar 
o curso.

Camilla olhou para o seu bloco de notas, para a única his-
tória que ainda não tinha riscado; nem o esfaqueamento nem 
o desastre de automóvel eram notícia. Kvist folheou os recortes 
que tinha à sua frente. Tinha o hábito de parar na secretaria 
de redação, todas as segundas-feiras de manhã, a caminho do 
seu gabinete no segundo andar. Como a maior parte das se-
cretarias de redação dos grandes jornais, também esta recebia 
todos os jornais regionais da Dinamarca e, rapidamente, Kvist 
arranjava ali umas quantas notícias de crimes. A verdade é que 
nem se dava ao trabalho de discutir as propostas dos outros, 
até chegar a vez de ele apresentar as suas próprias sugestões.  
A sua pilha de recortes parecia sempre impressionante, apesar de 
só uma ou duas daquelas notícias merecer ser seguida; quando 
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chegassem às páginas do Morgenavisen já seriam consideradas 
desatualizadas.

— Há um gangue de ladrões de arte a atuar na zona de 
Silkeborg — disse Kvist, a ler o primeiro recorte, enquanto 
olhava, de lado, para o chefe, como se quisesse ter a certeza de 
ter conquistado a atenção dele, antes de continuar. — Ao que  
parece, os ladrões vão direitos à obra de arte mais cara que es- 
tiver na parede e, neste fim de semana, roubaram do inte-
rior de uma mansão um quadro valiosíssimo de Per Kirkeby  
e dois outros de um artista norueguês, igualmente caríssimos. 
A Polícia estima que aquela mansão tinha obras de arte que, no 
seu conjunto, valem vários milhões de coroas. E houve diver-
sos assaltos deste género nos últimos meses. — O tom de voz 
dele tornou-se mais ávido, à medida que se entusiasmava com 
a história.

— Não me parece que isso seja para nós — arriscou Camilla. 
— Isso já é uma notícia antiga.

— É claro que vale a pena se publicar a história, mais uma 
vez, os ajudar a apanhar o gangue — disse Kvist, olhando, supli-
cante, na direção do chefe.

— De que jornal é que tiraste isso? — perguntou o editor-
-chefe, pegando no recorte.

— É do centro de Jutland. Provavelmente, ainda nem sequer 
saiu em nenhum dos jornais nacionais — respondeu Kvist e 
propôs que o deixassem fazer uns telefonemas para tentar saber 
mais qualquer coisa sobre o assunto.

Camilla cortou um pedacinho do seu bolo de canela. Aquela 
história não ia dar em nada até que a Polícia decidisse dar in-
formações sobre o assunto, mas não ficaria admirada se, ainda 
assim, Kvist insistisse.

— É onde moram os grandes negociantes de automóveis, 
em casas com uma vista fantástica para o lago Silkeborg. E todos  
eles podem dar-se ao luxo de ter obras de arte destas penduradas 
nas paredes — lembrou Kvist. — Por isso, não é difícil para os la- 
drões descobrir a morada de um deles, vigiar-lhe os movimentos 
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e fazer o assalto quando os donos da casa saem para beberem 
cocktails com os vizinhos.

Camilla pensou nos inspetores da Polícia responsáveis pelo 
caso. Certamente, também eles já tinham pensado nisso.

— Bom, vê lá isso, então — disse Terkel, interrompendo os 
pensamentos de Camilla. — Tens mais alguma coisa?

Kvist abanou a cabeça, dizendo que não, indicando os res-
tantes recortes, que estavam por baixo da notícia que tinha sido 
aceite. Olhou para Camilla que, rapidamente, limpou as miga-
lhas dos cantos da boca.

— Lind, e tu? O que é que tens? — perguntou Høyer.
— Um homicídio. Ontem à noite, encontraram uma jovem 

morta, em Vesterbro.
Høyer levantou uma sobrancelha, mostrando interesse.
— Não tenho muita informação, para já. Houve um telefone-

ma anónimo para a Polícia. Encontraram-na em Skelbækgade, 
perto da entrada da Escola de Gestão Hoteleira.

— Ou seja, é uma prostituta — comentou Kvist, recostando-
-se na cadeira.

Camilla resolveu ignorá-lo.
— Cortaram-lhe a garganta. O Suhr tem uma equipa a traba-

lhar no caso — continuou. — Ainda não conseguiram identifi-
cá-la. Mas disseram-me, off the record, que estão convencidos de 
que é da Europa de Leste.

— Óbvio, a maior parte delas é de Leste — disse Kvist.  
E, depois, interrompeu a conversa, sugerindo ir a Silkeborg, 
para falar com algumas das vítimas dos roubos de obras de arte. 
— Estou mesmo muito interessado em seguir esta história — 
admitiu.

Camilla levantou a voz, tentando manter a atenção do chefe:
— A miúda não deve ter mais de 20 anos!
Durante um momento, o editor-chefe ficou em silêncio,  

dizendo que sim, com a cabeça.
— Sim, pega nisso, Camilla. Mas só tens duas colunas, não 

mais.
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— Tudo indica que foi um crime brutal — insistiu Camilla, 
frustrada por Høyer achar que aquela notícia não merecia mais 
espaço. — Isto pode dar uma grande história, sobretudo, se não 
tivermos mais nada.

— Mas temos mais coisas — interrompeu Kvist, do outro 
lado da mesa, com um ar de quem tinha a certeza de que Høyer 
concordava com ele.

— Vou ligar ao patologista forense que examinou o cadáver  
ontem à noite. Se se tratar de um corte feito por um profis- 
sional…

O telemóvel de Camilla tocou e ela parou de falar. Preparava- 
-se para tirar o som ao aparelho e continuar a argumentar  
quando reparou que a chamada era de Markus. Afastou a cadei-
ra discretamente e atendeu, pedindo ao filho que fosse rápido 
— os seus olhos presos em Høyer, que agora perguntava a Jakob 
se tinha sugestões de notícias para o jornal.

— Um bebé? O que é que queres dizer com isso? — pergun-
tou Camilla e pedindo ao filho para lhe contar mais pormenores. 
— Na igreja? Quando iam a caminho da estação de Nørreport?

Camilla conseguia perceber a irritação na sua própria voz. 
Enquanto o filho falava, ela respirou fundo e, mais calma, pediu-
-lhe que voltasse a repetir tudo o que acabara de lhe dizer, mas, 
agora, um pouco mais devagar. Conseguia ouvir Kvist que, mais 
uma vez, estava a defender a sua notícia dos roubos de arte, por 
isso, levantou-se e virou-se para a parede, para se concentrar no 
que o filho lhe dizia. Só então reparou que a voz dele tremia e  
no quanto as suas frases descoordenadas mostravam pertur- 
bação. Não o interrompeu, até Markus ter dito tudo o que preci-
sava de dizer.

— Vou já para aí — disse Camilla, desligando o telefone.
À volta da mesa, os colegas perceberam a preocupação de 

Camilla e olhavam para ela, cheios de curiosidade.
— Tenho de sair. O meu filho e um colega encontraram um 

bebé abandonado, no chão da igreja de Stenhøj.
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Ao chegar à Gothersgade, Camilla estendeu o braço para 
fazer parar um táxi. Os primeiros três que passaram por 
ela iam ocupados e, por isso, pôs-se a andar, em passo rápi- 

do, ao longo dos jardins do castelo de Rosenborg, em direção à 
estação de Nørreport, enquanto tentava encontrar um táxi livre.

— Para Stenhøj Allé — disse ao motorista do táxi que pa-
rou junto ao passeio, para ela entrar. Àquela hora da manhã, 
enquanto se dirigiam para Frederiksberg, o subúrbio de classe 
alta onde ela vivia, o tráfego já tinha diminuído muito, mas, ain-
da assim, Camilla achou que estavam a andar muito devagar. 
Sabia que devia aproveitar a viagem para ligar para o Instituto de 
Medicina Legal e localizar o patologista forense que tinha estado 
em Skelbækgade, na noite anterior, mas não conseguia concen-
trar-se em nada por causa da conversa angustiada de Markus. 
Recordou o rosto alegre do filho, o cabelo curto e espetado  
que, todas as manhãs, ele tentava domar à custa de gel e spray. 
Era bastante crescido, para um rapaz que só tinha 11 anos, mas 
suficientemente infantil para ainda telefonar à mãe sempre que 
alguma coisa o perturbava.

Quando chegaram ao edifício de paredes brancas e telha-
do vermelho da igreja luterana, ela já tinha a carteira na mão.  
O motorista lançou-lhe um olhar irritado, pelo retrovisor, quando 
ela lhe estendeu o cartão.
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— Devia ter-me dito, mal entrou, que ia pagar com cartão de 
crédito!

— Ouça, quer que eu pague ou não? — perguntou ela, apa-
nhando a carteira do chão.

Uns momentos depois, já estava fora do táxi e a avançar para 
a igreja.

Um carro da Polícia passou por ela e parou no parque de 
estacionamento, ao lado do cemitério. Camilla seguiu pelo car-
reiro que levava às traseiras da igreja e ao jardim do presbitério. 
Henrik Holm, o pastor, veio recebê-la à porta, com uma peque-
na trouxa nos braços. Markus levantou-se da cadeira onde estava 
sentado, na cozinha, e correu para Camilla, seguido por Jonas,  
o seu coleguinha de escola. Jonas cumprimentou-a com a sua 
voz ligeiramente rouca, que Markus achava «muito fixe».

O pastor tentava acalmar os dois miúdos, que desataram a 
falar ao mesmo tempo, contando a Camilla que estavam a sair 
quando ouviram um bebé chorar. Mas só o toque da campainha 
da porta foi capaz de pôr fim a tamanha excitação. Saíram os 
dois a correr da cozinha e foram abrir a porta à Polícia.

— O que é que aconteceu exatamente? — perguntou Camilla 
assim que ficou sozinha com o pastor.

Ele sentou-se e começou a embalar o bebé que tinha nos braços.
— Eram nove e meia quando os miúdos saíram e eu fiquei 

à porta, a vê-los atravessar o jardim. De repente, pararam e fi-
caram muito quietos e calados e, depois, desataram a correr em 
direção à igreja. Fui atrás deles, para lhes recomendar que se 
despachassem, se não queriam chegar atrasados e, nessa altura, 
vi-os voltar para trás, a correr e aos gritos. Nem percebi o que 
estavam a dizer, só percebi que falavam de um bebé.

Camilla inclinou-se, para olhar para a criança que ele segurava. 
Tinha uma carinha minúscula e dormia calmamente, o cabelo 
forte e escuro colado à cabeça.

— É menino ou menina?
— É menina — respondeu ele, voltando-se para olhar na di-

reção da sala, de onde vinha o barulho de passos.
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— Vou pôr água ao lume, para fazer café, enquanto fala com 
a Polícia — sugeriu Camilla e, depois, cumprimentou os dois 
agentes que acabavam de entrar na cozinha.

— Olá — disse o pastor, num tom de voz que mais parecia 
um sussurro. — A bebé acabou de adormecer, mas esteve sem-
pre a chorar, desde que os miúdos a encontraram.

Os agentes anuíram, compreensivos, o que fez com que 
Camilla pensasse que, com toda a certeza, também eles teriam 
filhos e, por isso, sabiam quão importante era não acordarem 
um bebé.

— Onde é que a encontraram? — perguntou um dos polí-
cias, voltando-se para olhar para Jonas e Markus que, de repen-
te, pareciam nervosos e envergonhados.

— Na porta principal da igreja — responderam, mas como 
não acrescentaram mais nada, o pastor interveio.

— Eles iam para a escola quando a ouviram chorar — expli- 
cou e, depois, fez um gesto de cabeça a Camilla, indicando o ar-
mário onde guardava o café. — Foi deixada no chão de pedra, do 
lado de dentro da porta, embrulhada nisto — e indicou a toalha de  
turco, azul-escura, que estava enrolada em volta do corpo da bebé.

A criança agitou-se, incomodada, quando o agente começou 
a desembrulhá-la da toalha que lhe servia de manta, mas não 
acordou.

— Acho que está estafada, de tanto chorar — disse o pastor.  
Depois, explicou que tinha conseguido acalmá-la quando se lem- 
brou de como, quando Jonas era pequeno, costumava fazer-lhe 
festinhas, em círculos, na cara. — Deve ter fome, acalmou quan-
do lhe dei mimo e começou a chuchar, desesperada, no meu dedo 
mínimo, até adormecer — acrescentou, chegando-se um pouco 
para trás, de maneira a poder deitar a criança no colo, enquanto 
os agentes se aproximavam, para olhar bem para ela.

Camilla também se juntou a eles e ficou atrás dos agentes, 
a olhar.

Devia ter um dia de vida, no máximo, talvez menos. Tinha 
aspeto de recém-nascida e estava nua. Ainda trazia um longo  
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e sangrento cordão umbilical agarrado ao corpo, coberto de lí-
quido amniótico e sangue.

— Nem sequer a limparam quando nasceu. Tudo indica que 
terá chegado a este mundo em condições precárias, talvez até 
sem ajuda de uma parteira — concluiu um dos agentes, en-
quanto estudava o cordão umbilical. — O cordão parece ter sido 
rasgado, nem sequer usaram uma faca ou uma tesoura, para  
a separarem da mãe.

O agente olhou para o pastor.
— Acha que é possível que tenha nascido dentro da igreja?
Primeiro, o pastor Holm abanou a cabeça, negando, mas  

depois, encolheu os ombros.
— Não sei — admitiu. — Não me pareceu que houvesse  

sinais de um parto, onde ela estava. Mas a verdade é que não 
inspecionei a igreja toda.

Camilla pôs a cafeteira e as chávenas em cima da mesa e he- 
sitou um pouco quando um dos agentes lhe perguntou se ela 
podia pegar na bebé ao colo, até a ambulância chegar.

A seguir, voltou-se para o pastor Holm e acrescentou:
— São só uns minutos e gostávamos de ir consigo e com os 

miúdos à igreja, para nos mostrarem o local exato onde a encon- 
traram.

O pastor voltou a embrulhar a criança cuidadosamente na 
toalha, levantou-se e depositou-a nos braços de Camilla.

Quando a poRta da cozinha se fechou atrás deles, Camilla 
sentou-se num banco e encostou-se à parede. Não se atreveu a 
servir-se de café, enquanto estava com a bebé ao colo. Em vez 
disso, ficou muito quieta, a olhar para baixo, para a menina.  
E qualquer coisa, muito difícil de pôr por palavras, cresceu den-
tro dela. A pequena recém-nascida irradiava uma grande vulne-
rabilidade, e Camilla reconheceu em si própria a mesma emoção 
que, ainda há pouco, tinha atingido os dois polícias.

Com a mão livre, puxou a sua mala para mais perto e tirou 
lá de dentro o telemóvel. Pegou nele, ligou a câmara e arranjou 
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maneira de tirar algumas fotografias à bebé adormecida. Mas 
quando ouviu bater à porta, voltou a guardar o telemóvel dentro 
da mala e disse:

— Entre!
Um momento depois, os paramédicos estavam na cozinha  

e perguntavam-lhe se a menina ainda estava a dormir.
— Vamos buscar o berço portátil — disse um deles.
Camilla assentiu e levantou-se com todo o cuidado. Enquanto 

esperava que eles voltassem, encostou ainda mais a bebé contra 
o seu peito, percebendo quão calma era a respiração da peque-
nina. Ficou muito quieta, de pé, deixando que aquela sensação 
de quietude lhe percorresse todo o corpo, até que ouviu passos 
a atravessarem o jardim e Holm voltou a entrar, com um dos 
agentes.

Pela janela, ela viu que Markus e Jonas tinham parado, ao pé  
da ambulância, e observavam, com óbvio interesse, enquanto  
a porta de trás se abria e os paramédicos tiravam lá de dentro o 
berço portátil.

Os dois miúdos afastaram-se um pouco, quando os dois pa-
ramédicos voltaram a entrar, e Holm, rapidamente, desimpediu 
uma parte da mesa da cozinha, arranjando espaço para que eles 
pousassem o berço. Era igual àquele que Markus tinha usado  
na maternidade quando nasceu, de plástico transparente; tinha 
um cobertor branco grosso e uma toalha limpa.

— Vamos levá-la para o Hospital Frederiksberg. Lá, dão-lhe 
de comer, antes de a examinarem e limparem — disse o agente. 
— Vão recolher uma amostra de sangue, para poderem identifi-
car o ADN e, depois, fica em observação.

No jardim, os peritos forenses acabavam de chegar e o agen-
te explicou ao pastor que eles iam precisar de levar a toalha de 
turco para o laboratório de polícia científica, para fazerem mais 
testes, depois de recolherem vestígios dentro e à volta da igreja.

O berço portátil estava pronto e Camilla olhou, pela última 
vez, para a menina, antes de a entregar nos braços de um dos 
paramédicos. Mal ele lhe pegou, a bebé recomeçou a chorar.  
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Um choro alto e aflitivo. O pequeno rosto da criança contorcia-se  
e ela agitava os punhos no ar. O rapaz, aflito, perguntou a Camilla 
se não se importava de ser ela a colocá-la no berço.

— Tenho a certeza de que vão tratar muito bem dela no hos-
pital — acrescentou ele, num tom de voz reconfortante.

Camilla olhou para o filho e para Jonas, enquanto os para-
médicos levavam o berço, com a menina, para a ambulância. 
Permaneceram os dois de pé, imóveis, até a ambulância partir, 
e era evidente a angústia de ambos, perturbados pelos gritos de 
desespero da bebé.

Depois, sentaram-se todos à mesa. Camilla serviu o café,  
enquanto o agente da Polícia pedia ao pastor e aos dois rapazes 
que voltassem a contar-lhe como tudo se tinha passado.

— Hoje de manhã, algum de vocês viu alguém ou ouviu  
alguma coisa, à volta da igreja? — começou por perguntar.

Todos disseram que não, acenando com a cabeça.
Olhou para o pastor:
— A que horas desceu para a cozinha?
— Levantei-me às sete menos um quarto e, às sete, já estava 

ali, a fazer o pequeno almoço dos miúdos e a preparar-lhes as 
lancheiras — explicou Holm, indicando a bancada, com a cabe-
ça. —Da janela, vejo a igreja.

O agente assentiu. Ele próprio já tinha ido à janela, verificar 
que daí se via perfeitamente a igreja e o jardim.

— Os miúdos disseram que a porta da igreja estava ligeira-
mente entreaberta quando ouviram a bebé. Reparou se, de fac-
to, estava aberta quando desceu para a cozinha para tratar do 
pequeno-almoço?

Camilla continuou a ouvir atentamente, enquanto abria a 
porta do frigorífico, para tirar um pacote de leite, que depois 
colocou em cima da mesa. A seguir, escreveu rapidamente uma 
SMS, que enviou a Høyer, explicando que ia demorar-se mais do 
que previsto, mas que teria uma boa história para a edição do dia 
seguinte. Sentou-se no banco, ao lado de Markus, e pôs o braço 
por cima dos ombros do filho.
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— Não sei dizer — admitiu Holm. — Não reparei.
— Mas, se alguém tivesse entrado, tinha visto?
— De certeza que sim, mas não estive sempre a olhar para 

a igreja. Tive de acordar os miúdos e de lhes dar o pequeno-
-almoço, antes de irem para a visita de estudo.

O polícia assentiu, resignado.
— Bom, acho que é tudo, uma vez que não viu ninguém  

a rondar o presbitério ou a igreja — disse.
— O que é que vão fazer para encontrar a mãe? — pergun-

tou Camilla, quando o agente já se preparava para se levantar da 
mesa.

— O primeiro passo é esperar que ela apareça voluntaria-
mente — respondeu ele, voltando a pegar na chávena de café.  
— Na maior parte destes casos, a mãe acaba por aparecer a  
reclamar o bebé. E tudo indica que ela queria que alguém  
encontrasse a criança, por isso a deixou à porta de uma igreja. 
Caso contrário, teria sido deixada em qualquer sítio ou teria sido 
morta.

Camilla sentiu Markus a ficar tenso e puxou-o mais para si, 
abraçando-o.

— Mas não vão fazer nada para tentar localizá-la? — insistiu 
Holm.

— Não há muito que possamos fazer se ela não quiser ser 
encontrada. Mas, evidentemente, vamos fazer um apelo, através 
da comunicação social, pedindo-lhe que nos contacte. E vamos 
falar com pessoas da vizinhança, para descobrir se alguém viu 
alguma coisa que nos possa ser útil. — O agente parecia um 
pouco cansado e recostou-se na cadeira. — Mas, se nada disto 
der resultado, a criança será reencaminhada para adoção. E en- 
quanto não se encontrar uma família para ela, fica num orfa- 
nato, provavelmente em Skodsborg.

— Ninguém vai tomar conta dela? — perguntou Jonas, que 
se tinha levantado, enquanto o polícia falava.

— É claro que sim! Há lá umas senhoras muito queridas  
que vão cuidar dela, enquanto não lhe arranjam uns novos pais.
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— Mas vocês devem poder fazer mais qualquer coisa. Talvez 
a toalha vos possa trazer uma pista — alvitrou Camilla, tirando 
o braço de cima dos ombros de Markus e levantando-se.

— Vamos fazer tudo o que pudermos, acredite. Felizmente, 
a menina está viva e, se a mãe biológica não a quiser, o melhor 
para ela é ser entregue a um casal que esteja desejoso de ter um 
filho — disse o polícia. Depois, pediu ao pastor que lhe desse 
um número de telefone através do qual fosse fácil contactá-lo.

O polícia levantou-se, preparando-se para sair, e entregou um  
cartão com os seus contactos a Holm e outro a Camilla. Ela re-
parou que o agente se chamava Rasmus Hem e assentiu, auto-
maticamente, quando ele pediu que lhe ligasse, caso Markus se  
lembrasse de mais alguma coisa. É o procedimento normal, pen-
sou ela, enquanto guardava o cartão no bolso.

Os miúdos desapareceram escada acima, a caminho do quar-
to de Jonas. Camilla desviou o olhar da escada e aceitou o convi- 
te do pastor para mais uma chávena de café. Um manto pesado 
de silêncio caiu sobre a cozinha.

— Que trapalhada — desabafou o pastor Holm, afundando-
-se na cadeira e pegando no açucareiro.

Camilla tentou imaginar as razões que poderiam levar uma 
mãe a abandonar um recém-nascido a um destino incerto, mas 
não conseguiu encontrar uma única aceitável, em todos os cená-
rios e sentimentos que lhe passaram pela cabeça.

— Lembra-se de alguma mulher grávida que tenha estado 
por aqui? — perguntou ao pastor.

— Estou farto de puxar pela cabeça, mas a única grávida de 
que me lembro é a Mette e ela ainda não teve o bebé. — Holm 
abanou a cabeça, desanimado, e olhou para o relógio que estava 
na parede. — Tenho de escrever um artigo de opinião para o jor- 
nal, esta semana. Mas acho que não vão precisar dele nas próxi-
mas horas — acrescentou.

Camilla assentiu e levantou-se. Eram quase 11h30. Foi ao 
fundo das escadas chamar Markus, para lhe dizer que se ia em-
bora.
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— Tenho de voltar para a redação — avisou, passando os  
dedos pelo cabelo do filho, achatando-lhe uns quantos tufos  
que, rapidamente, voltaram a ficar espetados.

Sorriu-lhe e pousou-lhe as mãos nos ombros; olhou-o nos 
olhos, tentando perceber se ele ainda estava muito abalado com 
os acontecimentos. Mas começou a relaxar quando percebeu 
que Markus queria que ela se fosse embora, para poder ir brin-
car com Jonas.

— Ligo-te assim que estiver despachada — prometeu, dando- 
-lhe um beijo na bochecha e outro na testa, antes de ele conseguir 
libertar-se dela.

— Iá, na boa! — gritou ele, subindo a escada a correr.
Camilla voltou-se para o pastor Holm e sorriu:
— A vida deles continua — suspirou. Depois, agradeceu ao 

pastor e saiu.
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— A esta hora não vão encontrar ninguém na rua, 
que possa ter visto alguma coisa — disse-lhes 
Mikkelsen, quando Louise e Lars chegaram à 

esquadra do bairro.
Um funcionário tinha-os levado ao gabinete de Mikkelsen, 

onde havia uma janela que dava para Halmtorvet, a antiga praça 
Haymarket de Copenhaga, agora um local gentrificado e cheio 
de cafés e restaurantes. O chefe da esquadra, um homem de 
cabelo grisalho, que usava óculos com armações em massa, cru-
zou os braços e olhou lá para fora, antes de lhes contar que ele 
próprio, na noite anterior, tinha falado com algumas das pessoas 
que sabiam sempre o que se passava por ali.

— Ficaste a saber alguma coisa? — perguntou Louise. Assim 
que entrou, reparou imediatamente no sofá-cama encostado a 
uma parede, o que significava que Mikkelsen nem sequer tinha 
ido a casa dormir. Neste momento, tinha pilhas de papéis e dos-
siês em cima, mas por baixo era possível ver que a cama estava 
feita com um lençol às flores.

Mikkelsen confirmou, com um movimento de cabeça, mas 
logo depois encolheu os ombros, dando a entender que, naque-
les casos, nunca se sabia bem como valorar os depoimentos.

— Andei por aí a mostrar a fotografia da rapariga — disse 
ele, apontando para a fotografia que, na noite anterior, tinham  
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tirado do rosto da mulher. — Houve quem dissesse que sim, que  
a tinha visto, mas ninguém sabe quem ela era. Ou para quem 
trabalhava.

— E já é certo que se trata de uma prostituta? — quis saber 
Lars.

Mikkelsen recostou-se na sua cadeira de espaldar alto e,  
durante um breve momento, pousou as mãos, cruzadas, sobre  
a sua barriga proeminente.

— Isso é o género de coisa que nunca conseguiremos con-
firmar a cem por cento — respondeu, fixando o olhar na pare-
de atrás deles. — Mas acho que podemos continuar a trabalhar 
com base nessa teoria, sim.

— Um dos nossos colegas afirma que, olhando para os den-
tes dela, pode garantir que era da Europa de Leste. Achas plausí- 
vel? — perguntou Louise, notando imediatamente que Mikkelsen 
ficou tenso e a sua expressão se fechou.

Inclinou-se para a frente, pousou as mãos sobre a secretária 
e respondeu:

— É sempre bom saber que temos colegas tão inteligentes 
que conseguem tirar essas conclusões com uma única vista de 
olhos e que conseguem meter as raparigas todas no mesmo 
saco. Mas não é assim tão simples. Não estamos a tratar de mar-
cas de produtos. Não podemos, simplesmente, concluir que, se 
têm determinado aspeto, vêm de determinada região. Estamos a 
falar de seres humanos, não estamos a falar de flores ou de plan-
tas. — Falou num tom amargo. Decididamente, era um ódio de 
estimação com que tinha de lidar frequentemente.

— Qual é a tua opinião? — insistiu Louise, quando ele se 
acalmou.

— Pode muito bem ser da Europa de Leste — admitiu 
Mikkelsen e, depois, sorriu. — Não digo isto com base apenas  
na aparência dela. Mas, sim, naquilo que lhe aconteceu e no  
local onde foi encontrada. Além disso, se fosse uma prostituta  
dinamarquesa, eu saberia quem ela era. A situação tem vin- 
do a piorar muito para estas mulheres na Europa de Leste e,  
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por isso, nos últimos anos, chegam em cada vez maior número  
à Dinamarca. Algumas trabalham para chulos, outras traba-
lham sozinhas, mas soube que, de há uns tempos para cá, todas 
elas se veem obrigadas a pagar para usarem a rua.

— Para usarem a rua? — interrompeu Louise, sem esconder 
a surpresa. — O que é que isso quer dizer, exatamente?

— Há para aí uns chulos sem qualquer escrúpulo que pen-
sam que as ruas são deles e obrigam as miúdas a pagarem entre 
300 e 500 coroas por dia, para poderem estar na rua.

— Como é que isso é possível? Se alguém é «dono» da 
Istedgade, certamente não é um bando de chulos estrangeiros 
— indignou-se Lars.

— As mulheres recebem alguma coisa em troca desse paga-
mento? — perguntou Louise, olhando para um enorme mapa 
do bairro de Vesterbro, pendurado ao lado da secretária de  
Mikkelsen. Na parede, havia ainda algumas fotografias antigas 
de Istedgade e das suas ruas nas redondezas, numa época em 
que as montras das lojas tinham um aspeto completamente di-
ferente. Anos 50, provavelmente, pensou Louise. Numa dessas 
fotografias, via-se um polícia a andar de bicicleta, outra mos-
trava três homens que levantavam as suas garrafas de cerveja, 
brindando na direção do fotógrafo. Eram todas a preto-e-branco.

Mikkelsen encolheu os ombros.
— Prometem-lhe proteção, claro — respondeu, enquanto 

raspava, com a unha, a barba por fazer.
Louise percebeu que, na verdade, as prostitutas eram obriga-

das a pagar, mas acabavam por não poder contar com proteção 
nenhuma.

— Elas acreditam porque não têm outro remédio, claro! 
Os chulos convencem-nas de que têm acordos especiais com a 
Polícia e que têm de pagar se não querem ser expulsas do país.

— Mas as mulheres não falam umas com as outras? Não 
descobrem que isso é mentira? — perguntou Louise.

Mikkelsen negou, acenando a cabeça, e puxou os óculos para a  
testa. Havia qualquer coisa de rétro no estilo daquelas armações, 
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mas Louise tinha a certeza absoluta de que Mikkelsen não as 
escolhera por uma questão de moda — o mais provável era que 
nunca as tivesse trocado, desde os anos 60.

— É bom não esquecermos que a maior parte das miúdas 
que vem aqui parar quase não estudou. Além disso, são de paí-
ses onde é normal subornar-se as autoridades, quando não se 
querem incómodos. E elas não estão habituadas a ter opinião 
sobre nada. Ora, quando alguém que fala mais alto do que elas, 
digamos assim, explica que as regras são essas, as miúdas bai-
xam a bolinha e obedecem.

— E quem é que as controla dessa maneira? — quis saber 
Louise.

— Os chefes do crime. Os mesmos que exploram as prostitu-
tas nigerianas, ciganas e da Europa de Leste. Há miúdas, ali fora 
— disse Mikkelsen, indicando a janela, com a cabeça —, que  
não fazem sequer ideia de quantos meses tem um ano ou quan-
tas horas tem um dia. Essas miúdas nunca se revoltarão contra 
nada nem ninguém. Fazem o que lhes mandam e pronto. Estão 
todas aqui por uma única razão, ganhar dinheiro — continuou 
ele. — Para elas ou para os chefes do crime que as obrigaram a 
prostituir-se. Mas quer estejam ali de livre vontade ou obrigadas, 
todas sonham com a mesma coisa: arranjar um pé-de-meia ou 
mandar dinheiro para a família. Quando há um intermediário 
envolvido, não sobra grande dinheiro e, por isso, algumas ten-
tam trabalhar por conta própria.

— Achas que foi isso que aconteceu, neste caso? — pergun-
tou Louise, inclinando-se ligeiramente para a frente.

— É possível — reconheceu Mikkelsen, confirmando com  
a cabeça.

Louise deixou-se ficar em silêncio durante uns momentos, 
perdida nos seus pensamentos, tentando perceber as circuns-
tâncias que explicassem aquele crime.

— Bom, vamos dar uma volta por aí e ver se encontramos 
alguém que possa dizer-nos quem ela era? — sugeriu Lars,  
interrompendo-lhe os pensamentos.
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Mikkelsen levantou-se.
— Vamos a isso — disse ele. — Mas convençam-se de que 

vamos, apenas, fazer um pouco de exercício físico, não acredito 
que tenhamos grande sorte. Se isto é o que eu penso, a miúda 
não quis acatar as ordens que lhe deram. Por isso, mataram-na 
para enviarem um aviso às outras todas, para lhes mostrarem 
o que acontece quando não obedecem e não fazem o que lhes 
mandam. E esses gajos trabalham de maneira a não deixar pro-
vas, podemos usar todo o nosso arsenal tecnológico e, mesmo 
assim, vai ser difícil encontrarmos alguma coisa.

Mikkelsen vestiu o seu blusão preto de cabedal, tirou um 
maço de cigarros de uma das gavetas da secretária e guardou-o 
no bolso de dentro do casaco. — E, mesmo que alguém tenha 
tido a infelicidade de ver alguma coisa, podem ter a certeza de 
que não vai ter vontade de falar connosco e acusar os culpados 
— acrescentou.

— mas não deixa de ser possível que se trate de uma prostitu-
ta dinamarquesa e que o assassino tenha sido um cliente, não 
achas? — perguntou Lars, enquanto desciam as escadas.

— Duvido — respondeu Mikkelsen, com voz firme. — Se 
assim fosse, teríamos encontrado um sinal qualquer de emo- 
ção. Não o género de emoção que faz com que gente que é  
casada se mate, mas um género de emoção mais ambíguo, que 
pode surgir, de repente, entre um homem e uma prostituta:  
sentimentos de dominação, raiva ou posse. É isso que vemos 
nos casos de prostitutas que são espancadas por clientes. Mas, 
neste caso, não havia qualquer traço de emoção. Foi abatida 
como um animal.

Ao chegarem a Halmtorvet, Louise semicerrou os olhos para 
se proteger da luz do Sol quando começaram a andar em direção 
a Sønder Boulevard. Havia poucos carros, porque a rua tinha 
sido fechada ao trânsito, mas a verdade é que também não ha-
via muitos peões nem ciclistas. Louise reparou numa toxicode-
pendente encostada a uma porta. A mala tinha-lhe escorregado 
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da mão e estava caída no passeio. A rapariga devia ter cerca de  
20 anos. Vestia roupa de boa qualidade e moderna: jeans justos e 
um blusão de cabedal curto de uma cor clara. O cabelo, castanho 
e curto, estava desgrenhado e ela parecia estar a passar um mau 
bocado. Violentíssimos espasmos percorriam-lhe todo o corpo. 
Tinha a cabeça encostada aos tijolos rugosos da ombreira e ten-
tava bater à porta, os dedos à procura da campainha. Dobrou-se, 
ofegante, à procura de ar.

Mikkelsen aproximou-se dela e, com muito cuidado, pousou- 
-lhe a mão num ombro.

— O que é que se passa, Sanne? Estás a sentir-te mal? — 
perguntou-lhe.

A rapariga nem sequer olhou para ele, levantou um braço e  
tentou afastá-lo. Ele tocou a uma das campainhas e, quase ime- 
diatamente, ouviu-se o trinco da porta. Educadamente, Mikkelsen 
empurrou a porta e manteve-a aberta para ela poder passar, e a  
rapariga entrou, cambaleante, na escada, tentando apoiar-se  
à parede com uma mão. Mikkelsen apanhou a mala do chão e 
colocou-lha ao ombro. Louise ficou a olhar para dentro do pré-
dio, até deixar de a ver.

Mikkelsen fechou a porta e juntou-se aos colegas, sem fazer 
comentários sobre o que tinha acabado de acontecer, recome-
çando a andar.

— Ao início da tarde, esta zona está quase sempre deserta. 
Mas dentro de uma ou duas horas, os clientes começam a sair 
dos empregos e as raparigas aparecem — disse ele, enquanto 
lhes indicava dois homens de meia-idade, sentados num ban-
co, no passeio, a beberem cerveja. Louise ficou para trás, na 
Jørgensen, quando se cruzaram com um grupo de crianças de 
uma escola, que ocupava praticamente todo o passeio, a cami-
nho do DGI-byen, o enorme centro de conferências que incluía 
um ginásio, um spa e um restaurante.

Mikkelsen estava a conduzi-los para a Skelbækgade que,  
à luz do dia, pareceu muito diferente a Louise. Na noite ante- 
rior, a rua estava muito mais movimentada do que agora.
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— Vamos ali perguntar ao Nesip que rumores é que andam 
por aí a circular — disse Mikkelsen, com um tom que denotava 
que conhecia bem aquela zona. Fez-lhes sinal para que o seguis-
sem, enquanto descia os degraus de uma mercearia que ficava 
numa cave e gritava: — Olá! O anão está por aí?

Louise viu um rapazinho imigrante estender o braço, por cima 
dos frascos dos rebuçados e das pilhas de matutinos que esta- 
vam em cima do balcão, e dar um dá cá mais cinco a Mikkelsen.

— Está lá atrás — indicou o rapaz, no sotaque denso do  
bairro.

Mikkelsen atravessou a loja e Louise reparou que o rapaz 
o seguia com os olhos, cheio de curiosidade. Não parecia nada 
preocupado com a presença da Polícia.

nas tRaseiRas, mikkeLsen sentou-se ao lado de um homem pe-
queno que parecia ser o dono da loja. O chá era doce e a música 
estava tão alta que Louise teve dificuldade em seguir a conversa. 
Mikkelsen era, obviamente, da casa, enquanto Louise e Lars es-
tavam ali como visitas.

Mikkelsen pousou, em cima da mesa, a fotografia da mulher 
assassinada e Louise nem precisou de ouvir o que diziam para 
perceber que Nesip não a conhecia. Inclinou-se para a frente, 
para ouvir Mikkelsen, que tentava descobrir o que se dizia sobre 
o caso no bairro, e se havia alguma coisa que pudesse ajudar a 
Polícia. De vez em quando, o turco falava com grande emoção, 
levantava a voz apaixonadamente, abafando a música do Médio 
Oriente, ao manifestar o enorme desgosto que lhe causava a dura 
realidade da rua ter custado mais uma vida. Mikkelsen olhou para 
eles e piscou o olho, enquanto fazia uma pausa no interrogató-
rio, esperando que Nesip se acalmasse um pouco.

Dez minutos depois, estavam novamente na rua. Não tinham 
conseguido arrancar-lhe nada de novo, e o chá, muito doce, tinha- 
-lhes deixado um sabor enjoativo na boca.

— Em resumo, não sabia o nome dela, mas viu-a passar por 
aqui, há pouco tempo, embora não saiba quando.
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Começaram a andar, de regresso a Halmtorvet. Louise olhou 
para o outro lado da rua e, de repente, agarrou o braço de Lars. 
Acabava de ver o bêbedo que, na véspera, estava sentado no  
degrau da porta do café Høker quando o cadáver tinha sido  
encontrado.

— É ele, não é? — perguntou ela, apontando para o passeio 
do outro lado.

— Sem dúvida! E, agora, está finalmente sóbrio — disse Lars.  
E explicou a Mikkelsen que, na véspera, aquele homem tinha sido 
uma das primeiras pessoas com quem falara. — Mas ele esta- 
va tão bêbedo que nem deve ter-se dado conta do que aconteceu.

— Ah! É o Kaj — disse Mikkelsen. — Já há muitos anos  
que perdeu a noção da realidade. Está bem lá no mundo dele. 
Bebe um litro ou mais por dia, mas não faz mal a uma mosca.  
E, às vezes, até empresta o sofá de casa dele quando alguém 
precisa de um sítio para dormir.

O homem — que vinha a andar na direção deles, no passeio 
do outro lado da rua — encostou-se a uma parede, enquanto 
procurava qualquer coisa nos bolsos. Finalmente, encontrou um 
maço de cigarros e, com grande dificuldade, tirou um e pôs-se  
à procura do isqueiro.

Louise ficou a olhar para ele quando recomeçou a andar, 
cambaleante.

— Estava sentado mesmo em frente ao sítio onde o corpo foi 
encontrado. Deve tê-la visto — insistiu Louise. Depois, perguntou 
a Mikkelsen se não estava a pensar em falar com ele. — Talvez 
seja mais fácil pô-lo a falar se fores tu a dar-lhe uma palavrinha.

Mikkelsen parou, abruptamente, olhando para Kaj, mas  
depois recomeçou a andar.

— Está bem, eu falo com ele, mas não aqui. É melhor apa-
nhá-lo em casa. O pobre do Kaj vai ficar com a vida transforma-
da num inferno, se alguém perceber que ele viu alguma coisa. 
As pessoas olham para ele como um zé-ninguém, e esta gente 
com quem estamos a lidar mata-o sem hesitar se desconfiar que 
ele nos contou alguma coisa.
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Kaj estava praticamente em frente a eles e atravessou a rua, 
em direção à mercearia. Quando já estava muito perto, reconhe-
ceu Mikkelsen e cumprimentou-o, acenando-lhe.

— Ça va, monsieur? — perguntou Mikkelsen, aproximando-
-se, para lhe apertar a mão.

— Très bien, mon ami. Très bien — respondeu ele e um sorri-
so iluminou-lhe o rosto devastado. Largou a mão do polícia e fez 
um gesto de quem está a levar uma garrafa à boca.

Mikkelsen sorriu e deu-lhe uma palmadinha no ombro,  
antes de Kaj começar a descer os degraus da loja.

— É bom homem. Era chef no hotel Plaza, até a mulher o dei- 
xar e, pouco depois, o filho morreu num desastre de carro, ou,  
se calhar, foi ao contrário, o rapaz morreu primeiro. Seja como 
for, o mundo dele desabou e ele deu cabo da própria vida — ex-
plicou Mikkelsen. — Vamos dar uma volta por Istedgade. Quero 
mostrar a fotografia aos tipos do Club Intim. Se ela trabalhava 
nesta zona, provavelmente usava as cabines deles. Embora seja 
quase certo que também não vão ter grande vontade de falar 
connosco.

Ao virarem a esquina para Istedgade, Louise sentiu o aroma 
a especiarias de shawarmas e o seu estômago contraiu-se ime-
diatamente com fome. Encontrou um pouco de pastilha elástica 
num dos bolsos e meteu-o na boca, na esperança de que isso re-
solvesse o problema até poder voltar para à sede, onde tinha um 
pacote de bolachas de água e sal à sua espera, numa das gavetas 
da secretária.

À porta de uma instituição de apoio aos sem-abrigo, um gru-
po de homens, de pé, aproveitava os raios de Sol primaveril, 
enquanto bebia e conversava. Um cão enorme estava deitado, 
preguiçosamente, no meio do passeio, e, por isso, as pessoas 
tinham de o contornar para não o pisarem. A rua era uma mis-
tura heterogénea de mendigos, crianças em idade escolar, pais 
que empurravam os seus carrinhos de bebé a caminho de casa, 
indiferentes às montras das sex shops, e prostitutas nigerianas, 
que andavam de um lado para o outro, em grupos.
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***

eRa pReciso desceR uns degraus para entrar no Club Intim.  
Os três polícias atravessaram a atafulhada loja passando pelo 
meio dos expositores pejados de filmes pornográficos. Louise 
percebeu que o homem atrás do balcão sabia muito bem quem 
era Mikkelsen e que lhe bastou olhar para ela e para Lars para 
ficar a saber que também eles não eram clientes. Muito pelo 
contrário, eram o género de gente que ele queria longe dali, o 
mais rapidamente possível.

O Club Intim promovia-se como sendo a maior sala de es-
petáculos pornográficos da Dinamarca, com quatro salas de 
cinema, anúncios luminosos a oferecerem serviços com rapari-
gas em topless e cerveja a 30 coroas. Mas só determinada clien-
tela sabia que, nos muitos gabinetes privados, também havia 
prostitutas a atenderem os seus clientes. As raparigas pagavam  
90 coroas sempre que queriam usar um dos gabinetes para aten-
derem um homem e, segundo Mikkelsen, conseguiam atender 
três ou quatro clientes numa hora.

Louise e Lars deixaram-se ficar para trás enquanto Mikkelsen 
foi ao balcão para mostrar a fotografia da mulher assassinada 
em Skelbækgade. Louise pôs-se a olhar para as capas dos DVD. 
Seios nus e pernas abertas — não eram muito diferentes umas 
das outras.

Dois rapazes, de 20 e poucos anos, apareceram, vindos da 
zona onde havia um bar no qual as mulheres andavam com-
pletamente nuas, como mais tarde lhes explicaria Mikkelsen. 
Louise afastou-se um pouco, para deixar os dois rapazes passar. 
Sorriram-lhe, mas ela fez uma cara que lhes mostrou que iam 
ter uma surpresa desagradável se se atrevessem a fazer-lhe uma 
proposta. Nesse momento, de um outro corredor, que dava aces-
so às salas de cinema e aos gabinetes das prostitutas, apareceu 
um homem de meia-idade, de bata branca e boné de pedreiro. 
Vinha muito apressado e, a caminho da saída, deu um encon-
trão num dos rapazes, atirando-o contra um dos expositores. 
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Uns quantos DVD caíram ao chão. Sem nunca parar, o homem 
subiu os degraus que levavam à rua, mas, antes de conseguir 
sair, os dois rapazes agarraram-no. Um som seco acompanhou 
o murro que atirou o homem de meia-idade contra o vidro da 
montra.

Antes de conseguirem bater-lhe mais, Louise já tinha subi-
do os degraus e segurava o braço de um dos agressores. Antes 
de Lars ter tempo de a ajudar, com um gesto rápido, torceu o 
braço do homem mais novo, prendendo-lho atrás das costas  
e mostrou-lhe o distintivo.

— Já chega! — disse, enquanto fazia um sinal, com a cabeça, 
ao homem de meia-idade, indicando-lhe que podia ir-se embora. 
Estava prestes a pedir a identificação aos dois rapazes quando se 
ouviu um grito, vindo do interior da loja.

Lars voltou costas, rapidamente, e Louise largou os rapazes e 
seguiu-o para o interior do estabelecimento, pelo corredor onde 
ficavam os gabinetes, em direção às salas de cinema. Mikkelsen, 
que tinha ficado ao pé do balcão enquanto os colegas tratavam 
dos dois rapazes, ia agora atrás deles, corredor fora.

De repente, Lars parou abruptamente. Louise esbarrou nele 
com tal força que o atirou contra a parede.

A rapariga africana estava nua. Pequena e magra, os pés pen-
diam-lhe, a 30 centímetros do chão, pendurada num bengaleiro 
pregado na parede, os braços abertos e amarrados aos ganchos 
de pendurar os casacos — uma versão feminina de Jesus Cristo 
na cruz. A cabeça inclinada, quase sem vida, para um lado, os olhos 
fechados, e um fino fio de sangue a escorrer, de uma das sobran-
celhas, pela cara.

Os gritos pararam, substituídos pelo soluçar baixinho de 
uma rapariga loira que estava à porta, perto do bengaleiro. Vestia 
apenas lingerie preta, de renda, e balançava o corpo, de um lado 
para o outro, enquanto chorava.

Mikkelsen e Lars libertaram a rapariga negra do bengaleiro. 
As pernas tremiam-lhe, mas estava consciente. Louise pegou 
numa manta que alguém lhe deu, através de uma porta que se 
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abriu e voltou a fechar, rapidamente. Depois, ajudou a rapariga 
a sentar-se na beira da cama daquele pequeno cubículo que chei-
rava a suor, sémen e ventilação medíocre.

— Falas dinamarquês? — perguntou Louise, enrolando a 
manta em volta dos ombros da rapariga.

A mulher abanou a cabeça, negando, e esticou-se para tirar 
um pouco de papel de cozinha, de um rolo que estava em cima 
de uma mesa. O corte, na sobrancelha, estava a sangrar muito 
— ela limpou primeiro a bochecha, e depois pressionou o peda-
ço de papel contra o corte, para estancar o sangue. Tinham-lhe 
batido em várias zonas do corpo, além daquela que sangrava, 
mas desviava os olhos sempre que Louise tentava falar com ela. 
Por fim, Louise levantou-se e deixou-a sozinha, para que pudes-
se vestir-se.

Mikkelsen estava a falar com a rapariga loira, aquela que 
os tinha alertado com os seus gritos. Conhecia-a. Chamava-se 
Anita e as marcas de agulhas nos seus braços eram tão visíveis 
que se tornava óbvio que se tratava de uma toxicodependen- 
te de longa data. Parou de soluçar e assoou-se, ruidosamente,  
ao lenço de papel que Mikkelsen lhe ofereceu.

— Ouvi o homem espancá-la, mas só depois de acabar de 
atender o meu cliente é que pude vir ver se ela estava bem — 
contou Anita, tossindo violentamente. — E ali estava ela, pendu-
rada. Em silêncio. Merda! Pensei que estava morta.

— Sabes quem fez isto? — perguntou Mikkelsen.
Anita negou, acenando a cabeça.
— Não terá sido um homem de meia-idade, assim para o 

pesadote, com um boné de pedreiro na cabeça? — perguntou 
Louise, entrando na conversa.

— Não, esse era o gajo que estava comigo — esclareceu ela. 
— Foi-se embora a correr quando recebeu uma mensagem da 
mulher a lembrar que tinha de comprar leite a caminho de casa. 
— Deu uma gargalhada cava e voltou-lhes as costas, começan- 
do a vestir-se, sem fechar a porta do cubículo. — Até me deu  
cem coroas de gorjeta. Tenho a certeza de que também ouviu  
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o outro gajo a bater nela e deve ter pensado que, se me desse 
uma boa gorjeta, isso o livrava da obrigação de ir ver se estava 
tudo bem.

— Foi antes de nós termos chegado — disse Mikkelsen, quan-
do já estavam outra vez na Istedgade. — Por isso, é impossível 
sabermos quem foi.

Louise conteve a vontade de lhe perguntar porque é que não 
tinha pedido à rapariga africana para se identificar. Tinham-na 
levado para o Ninho — um abrigo para prostitutas onde as ra-
parigas podiam descansar, tomar banho e comer uma refeição 
quente —, onde iam ajudá-la a recuperar. Os voluntários da ins-
tituição chamariam um médico, se o corte na sobrancelha pre-
cisasse de ser cosido.

— Há para aí uns gajos que acham que podem fazer tudo, 
só porque pagam 300 coroas para darem uma — indignou-se 
Mikkelsen, depois de terem deixado a mulher em segurança.  
— Se não conseguem levantá-lo, a culpa é da rapariga e acham-
-se no direito de lhe baterem por causa disso.

Abanou a cabeça, desgostoso, e recomeçaram a andar, em 
direção a Halmtorvet, onde tinham decidido começar a procurar 
testemunhas que pudessem ter visto a vítima de homicídio pela 
zona, ou que se tivessem apercebido de qualquer coisa de invul-
gar, na noite anterior, em Skelbækgade.
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