


Para o David, o Gabriel, o Solomon e a Evangeline, 
que me deixaram escrever numa máquina do tempo, 
em que apenas mais cinco minutos do meu mundo 
são sempre uma ou duas horas do vosso.
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Capítulo 1

E le pousou o corpo com um cuidado quase paternal, esten-
dendo cada membro, permitindo que o ar lhe circulasse 
livremente pela pele. Ela estava cor de cinza, mas serena, 

as pestanas escuras, contra o cinzento do rosto, os lábios sem cor. 
Ele preferia-a com o aspeto com que a conhecera. A nudez era pouco 
atraente na posição oblíqua em que se encontrava, mas era necessá-
ria. Nada deveria restar dela. Nenhum aspeto do passado, nenhuma 
ligação com a vida que deixava. De certa maneira, tratava-se de 
uma limpeza. Com toda a precisão, pôs um pé no meio do úmero 
esquerdo dela, fez pressão com todo o peso do seu corpo até sentir 
que o braço se esmigalhava e vibrava através dos ossos da sua própria 
perna. Só depois de se sentir satisfeito por a pira estar perfeitamente 
preparada é que retirou da algibeira das calças a bolsinha de seda. 
Passou para as mãos as joias brancas, rolou-as entre os seus dedos 
hábeis e na palma da mão, desfrutando da suavidade e agudeza con-
trastantes, deixando-as cair na boca dela como se as lançasse num 
poço de desejos. Parecia-lhe um desperdício queimar um trabalho 
tão imaculado, mas a carne não podia ser poupada. Durante a noite 
encharcara o corpo num produto inflamável, marinara-o, dizia por 
piada, para o caso de alguém tropeçar nele mais cedo do que espe-
rava — não que fosse tão amador e tal coisa pudesse acontecer.
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Como último retoque, antes de deixar a cabana de pedra, per-
mitiu que um fragmento do lenço de seda ensanguentado caísse 
ao chão. Pousou sobre o mesmo uma pedra pesada e enterrou-o 
na terra. O raspar de um fósforo a acender, o ranger de antigos 
gonzos ferrugentos, o uivo das chamas a consumirem o oxigénio, 
e pronto. Levou um taco de basebol de metal até uma distância 
razoável e cobriu-o de pedras. Limpara-lhe as impressões digitais, 
mas, invisível a olho nu e aguardando a luz azul que a ilumina-
ria, uma única mancha de sangue mantinha-se no cabo. Poucos 
metros mais adiante deixou cair o último dente, com fios pegajo-
sos de tecido das gengivas pendurados, e, com o pé, cobriu-o com 
uma camada de pó. Seria o suficiente. 

Havia um caminho, não muito longe, mas perigoso no escuro, 
o que o fez abrandar. A temperatura do ar era gélida, mesmo no 
sopé das montanhas. O hálito dele embaciava a luz das estrelas 
lá em cima. Seria um ótimo local de descanso para ela, pen-
sou. Tinha sorte. Poucas pessoas deixavam este mundo com tal 
perspetiva. Daí a nada os Cairngorms desapareciam na bruma, 
desvanecendo-se atrás dele. Quando a luz da manhã os atingisse, 
tomariam uma cor cinzento-púrpura contra o céu, estéreis e 
rochosos, quase uma paisagem lunar. Viu no seu espelho como 
as vastas formações mergulhavam em nada mais do que os mon-
tes baixos. Pensava que seria a sua última visita ali. Um último 
adeus. Provara ser a localização perfeita.

Edimburgo ficava a mais de uma hora de caminho. Havia pre-
visão de chuva, mas esta não impediria a queima. Quando caísse 
a primeira gota, o calor seria tão intenso que apenas um dilúvio 
poderia impedir a sua destruição. A sua prioridade era chegar a 
casa tão depressa quanto a prudência o permitisse. Havia ainda 
tanto que fazer.

A mulher cedera mais depressa do que ele imaginara. Se tivesse 
sido ele, teria lutado até ao fim, teria concentrado toda a raiva e 
toda a bílis em resistir. Ela implorara, suplicara e, no fim, chorara 
debilmente e gemera. A vida era vulgar, pensou, porque, no geral, 
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Restos Mortais Perfeitos

a gentalha não apreciava o seu valor. Compreendeu. Tentava che-
gar constantemente aos limites das suas capacidades, esforçava-se 
por aprender, por ultrapassar. Ardia numa sede de conhecimento 
como outros ansiavam por dinheiro, e era-lhe difícil encontrar 
alguém igual. Fora isso que o forçara a matar. Sem o sacrifício 
dela, ficaria para sempre rodeado por mulheres incapazes de satis-
fazer o seu intelecto.

Escutou um CD de línguas enquanto conduzia. Gostava de 
aprender todos os anos uma língua nova. Desta vez era espa-
nhol. Mais fácil do que muitas, admitiu para consigo com algum 
remorso, mas afinal tinha uma quantidade exaustiva de outros 
assuntos na mente. Não deveria escolher algo mais complexo 
enquanto tinha investigações e viagens a fazer. 

— Não é como se eu tivesse tempo livre. — Um coelho saiu 
a correr da berma. Ele carregou no travão mais pelo choque do 
movimento na sua visão periférica do que pelo desejo de evitar 
o animal. — Maldito! 

Distraíra-se e estava de novo a falar sozinho. Só o fazia quando 
se sentia demasiado cansado. E stressado. Ficara acordado até 
tarde a discutir. Só um louco pensava que era tarefa fácil conven-
cer uma mulher inteligente a fazer o que era melhor para ela. Era 
um desafio, até para um homem com as suas faculdades. Quanto 
mais inteligente fosse a mulher, mais difícil era. Mas, no fim, era 
muito compensador.

Estacionou nos arredores de Edimburgo e bebeu um café 
razoavelmente quente de um termos. Não podia arriscar-se a ir 
a um café. Apesar do pouco interesse que provavelmente susci-
taria — ninguém queria olhar para um homem de meia-idade, 
barrigudo, com uma desagradável careca —, seria uma estupi-
dez deixar-se apanhar por um câmara de vigilância ao regressar 
à cidade por aquela estrada.

A voz espanhola deixou de soar ao fundo quando desligou 
o leitor de CD. Era um dia tão importante; porque não haveria 
de fazer um intervalo? Tinha uma senhora à espera em casa a 
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 precisar de carinho e atenção especiais. Durante algum tempo 
não poderia falar claramente; talvez até viesse a precisar de tera-
pia da fala. Felizmente, ele era um tutor especializado em muitos 
campos. Seria um prazer e um privilégio ajudar.
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Capítulo 2

O inspetor Luc Callanach perguntava-se quanto tempo 
duraria a troça, e esta ainda nem começara. Era o seu 
segundo dia na Equipa de Incidentes Graves da  Polícia 

Escocesa em Edimburgo e dera por si num edifício cinzento, 
deprimente e velho, que não poderia parecer-se menos com 
um centro pioneiro de investigação criminal. O dia anterior 
fora uma apresentação fácil, consistindo apenas em instruções 
e reuniões com superiores demasiado conscientes do que era 
politicamente correto para se atreverem a fazer piadas acerca 
do seu sotaque e nacionalidade. Os que estavam abaixo dele não 
seriam tão amáveis. Parecia pouco provável que a polícia esco-
cesa tivesse alguma vez integrado um inspetor meio francês, 
meio escocês.

Callanach deveria fazer um discurso de chegada, para expli-
car como tencionava trabalhar e quais as suas expetativas em 
relação aos homens e mulheres que teria sob o seu comando. 
Seria bastante mau quando o vissem — era o arquétipo euro-
peu, com cabelo escuro e rebelde, olhos castanhos, pele morena e 
nariz aquilino. Assim que abrisse a boca, seria ainda pior. Olhou 
para o relógio e percebeu que estariam a aguçar os seus talen-
tos coletivos. Fazê-los esperar de nada serviria. Não que estivesse 
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 particularmente preocupado com o que pensavam dele, mas gos-
tava de ter a vida facilitada sempre que possível.

— Silêncio. Vamos começar — disse, escrevendo o nome no 
quadro e ignorando os olhares incrédulos. — Cheguei há pouco de 
França e sei que levaremos algum tempo a adaptar-nos aos sotaques 
de cada um, de modo que peço que falem de forma clara e lenta.

Fez-se silêncio, até que o que soou como «Essa merda deve ser 
brincadeira» chegou do extremo oposto da sala, onde havia gente 
a mais para identificar quem quer que tivesse falado. Seguiu-se 
imediatamente um ruído para que se calassem de origem distin-
tamente feminina. Callanach esfregou a testa e conteve o desejo 
de olhar para o relógio, enquanto se preparava para tolerar as per-
guntas inevitáveis. 

— Desculpe, inspetor, mas Callanach não é um nome esco-
cês? É que não esperávamos uma pessoa tão… europeia.

— Nasci na Escócia e sou bilingue. É tudo o que precisam de 
saber.

— Bi quê? Mas isso é legal aqui? — perguntou uma mulher 
loura, para gáudio dos colegas.

Callanach percebeu que ela observava os outros agentes à 
espera da reação deles e que tentava impressionar, para se integrar 
junto dos rapazes. Esperou com o rosto inexpressivo e enfadado 
que as risadas terminassem.

— Conto com uma atualização regular dos casos. As linhas 
de comando serão rigorosamente geridas. As investigações não 
avançam quando uma pessoa não transmite aos outros aquilo 
que descobriu. Uma patente superior não é desculpa para culpar 
os que estão abaixo, e a inexperiência não é desculpa para fazer 
disparates. Venham ter comigo para discutir progressos e proble-
mas. Se quiserem queixar-se, telefonem à vossa mãe. Temos três 
casos abertos neste momento, e já vos foram atribuídas tarefas 
relativamente a eles. Perguntas?

— É verdade que foi agente da Interpol, inspetor? — pergun-
tou um agente.
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Callanach calculou que ele não teria mais de 25 anos, cheio 
de curiosidade e entusiasmo, tal como ele próprio nessa idade. 
Parecia-lhe que passara uma eternidade.

— Exatamente — confirmou. — Como se chama?
— Tripp — respondeu.
— Pois bem, Tripp, sabe qual é a diferença entre participar 

numa investigação de homicídio com a Interpol e chefiar uma na 
Escócia?

— Não, inspetor — respondeu Tripp, olhando para a direita e 
para a esquerda, como que aterrorizado, não fosse a pergunta ser 
o início de um qualquer teste que não esperava. 

— Absolutamente nenhuma. Há um cadáver, parentes aflitos, 
mais perguntas do que respostas e pressão da hierarquia para 
que tudo se resolva no menor tempo possível e com o mínimo 
de gastos. Mesmo sob os constrangimentos do orçamento da 
polícia, não perdoo descuidos. A fasquia é demasiado alta para 
deixar que a vossa atual insatisfação em relação ao valor que vos 
pagam pelas horas extraordinárias afete o esforço que estão dis-
postos a fazer. — Esperou um momento para olhar em redor 
da sala, fitando-os a todos, para que entendessem como aquilo 
era importante. — Tripp — disse, quando terminou. — Escolha 
outro agente e venha ao meu gabinete.

Callanach saiu da sala sem despedidas ou delicadezas. Sem 
dúvida Tripp estaria já a ser severamente criticado por ter sido 
escolhido e a equipa estaria a lamentar-se do novo inspetor ali 
colocado e a queixar-se de a polícia escocesa não ter escolhido 
alguém da casa. A polícia era igual em todo o mundo. Apenas o 
café era diferente. Ali, conforme esperava, era horrível.

O seu gabinete poderia ser descrito como funcional. Mais 
depressa albergaria alguém mais graduado do que passaria a 
ser verdadeiramente confortável. Mesmo assim, era sossegado e 
luminoso, dispondo de dois telefones, como se ele se pudesse 
dividir ao meio para atender duas chamadas ao mesmo tempo. 
No chão havia apenas duas caixas com os seus pertences, que 
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aguardavam a transferência para as gavetas e prateleiras. Não que 
houvesse nelas algo de muito importante. Viera para a Escócia 
para recomeçar. O país onde nascera parecera-lhe o local mais 
lógico para lançar raízes, já para não falar no facto de ser um dos 
poucos países para onde poderia concorrer a uma posição na polí-
cia, com o seu passaporte.

Tripp bateu à porta, seguido por uma jovem.
— Podemos, inspetor? — perguntou Tripp. 
Callanach mandou-o entrar.
— E a menina é…? 
— Agente Salter. Muito gosto, inspetor — disse, olhando para 

os sapatos, enquanto se apresentava.
Para Callanach, era irritante já estar à espera daquilo. Sofria 

de um problema menor que era ser bonito a ponto de distrair 
as outras pessoas, com um rosto que podia — e já conseguira 
— fazer parar o trânsito. Poucas pessoas entenderiam que, 
 atualmente, se tratava mais de um incómodo do que de algo 
agradável. 

— Salter, quero informações sobre os procedimentos desde os 
relatórios iniciais dos crimes, o envio de provas para o laboratório 
até à preparação para o julgamento. Tripp, quero notas abrangen-
tes sobre os formulários, arquivos e tudo isso. Compreendido?

— Sim, inspetor, não há problema. — Tripp parecia encan-
tado por poder ser útil. 

Salter apenas conseguiu resmungar algo com os olhos baixos, 
que Callanach tomou por concordância.

— Podem dispensar-nos o gabinete, senhores agentes? — per-
guntou uma voz atrás deles.

Na soleira da porta encontrava-se uma mulher de uniforme 
formal. Salter e Tripp afastaram-se quando ela entrou e fechou 
a porta com o pé.

— Sou a inspetora Turner. Ava, pois temos a mesma patente. 
— Esboçou um sorriso largo. Ao contrário de Salter, era capaz de 
o olhar nos olhos.
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A colega de Callanach era magra e media cerca de um metro 
e sessenta e cinco. Tinha cabelo encaracolado castanho, à altura 
dos ombros, embora tivesse feito uma tentativa para o domar 
num rabo de cavalo. Não era uma beleza segundo os padrões 
modernos da publicidade, mas «bem-parecida» seria um insulto. 
Tinha feições finas e olhos cinzentos muito espaçados.

— Callanach — apresentou-se. — Pela sua expressão, creio 
que sabe de alguma coisa que eu ignoro. Quer contar-me, ou devo 
adivinhar?

Ava Turner ignorou o tom desdenhoso e retorquiu, impertur-
bável:

— Ora bem, ouvi um dos agentes perguntar por que motivo 
teriam enviado um modelo de roupa interior em vez de um 
polícia.

— Estou a perceber — disse ele.
— Calculo que esteja habituado. Será que ajuda se lhe disser 

que o facto de ser francês fará com que o aceitem melhor do que 
me aceitam a mim?

— É inglesa? — perguntou, enquanto mudava a posição do 
armário de arquivo.

— Escocesa pura, mas os meus pais mandaram-me para um 
colégio interno inglês aos 7 anos, daí o sotaque. E isso torna-me 
tão bem recebida como a peste negra. Mas não se preocupe. 
Se nesta fase gostassem de si, estaria destinado a falhar. Prova-
velmente, não é pessoa para se deixar afetar. Dê-me um toque se 
tiver problemas. Tem os meus contactos numa folha na sua secre-
tária. Acho que vou mudar de roupa. Não gosto nada de andar 
de uniforme, mas acabo de voltar de uma cerimónia de prémios 
comunitários. A sua equipa é muito boa, mas não deixe que o 
chateiem.

— Não tenho a mínima intenção de deixar que alguém me 
chateie — replicou ele, pegando num dos telefones para saber 
se funcionava. Quando ergueu de novo os olhos, percebeu que já 
estava a falar para um espaço vazio e para uma porta aberta. 
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Callanach deixou-se cair na cadeira atrás da secretária. Pegou 
no telemóvel e inseriu alguns dos números mais importantes da 
folha de contactos. Quando se preparava para esvaziar a primeira 
das suas caixas, Tripp entrou.

— Desculpe incomodá-lo, inspetor, mas acabámos de receber 
uma chamada de um agente de Braemar. Encontraram um cadá-
ver e pedem para falar com alguém acerca disso.

— E em que zona da cidade fica Braemar?
— Não fica na cidade, inspetor. Fica na cordilheira de 

Cairngom.
— Por amor de Deus, Tripp, deixe de dizer «inspetor» no final 

de cada frase e explique-me como é que isso pode ser um caso 
para a delegação de Edimburgo. 

— Suspeitam que seja o corpo de uma mulher dada como 
desaparecida na cidade há umas semanas, uma advogada cha-
mada Elaine Buxton. Encontraram um pedaço de tecido que 
condiz com um lenço que usava da última vez que foi vista.

— E é tudo? Não há qualquer outra ligação?
— Tudo o resto foi queimado, inspetor, desculpe. Em Braemar 

acharam que iríamos querer tomar já parte nisto.
— Certo. Reúna tudo o que estiver relacionado com Elaine 

Buxton e depois ponha-me em contacto telefónico com Braemar. 
Quero informações pormenorizadas na minha secretária dentro 
de 15 minutos. Se ela for a pessoa dada como desaparecida em 
Edimburgo, já estamos duas semanas atrasados em relação ao 
assassino.
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Capítulo 3

C allanach pousou o telefone. Sentia-se cansado, e concluiu 
que tinha que ver com o esforço exercido para entender o 
sotaque escocês. Mal se lembrava do pai e, embora a mãe 

insistisse para que aprendesse a falar inglês tão bem como fran-
cês, que era a sua língua materna, não se sentia preparado para 
aquela imersão total. O agente de Braemar conseguira misturar 
a cadência melodiosa com uma dose regular de coloquialismos. 
Callanach suspeitou que o teria feito em sua honra; depois de 
algumas frases, deixou de perguntar o que significavam. Tomou 
nota da palavra «banalidades». Tripp teria de fazer de intérprete. 
Entretanto, Callanach concordara em informar-se sobre um caso 
que estaria, tecnicamente, fora da sua jurisdição. Aquilo não 
o tornaria popular, pois esperava-se que fossem evitados custos e 
mão de obra adicionais. Porém, não havia dúvida de que o corpo 
parecia ser mesmo o da mulher que desaparecera em Edimburgo.

Viu Salter passar diante do gabinete e enfiou a cabeça pela porta.
— Qual dos casos está mais perto de ser resolvido? — gritou 

nas costas dela.
— O homicídio Brownlow, inspetor. O culpado já foi detido; 

só estamos a preparar os dossiês para o procurador. A audiência 
preliminar é na próxima semana.
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— Ótimo! Quero-a a si, ao Tripp e a mais dois elementos da 
equipa do Brownlow na sala de reuniões dentro de dez minutos. 
Trate disso. E a que distância ficam os Cairngorms? — Bastou-
-lhe o olhar que Salter lhe lançou para perceber que seria preciso 
levar uma mala.

O briefing foi tenso. Obviamente, a brigada que ele afastara 
do caso Brownlow não estava muito entusiasmada com a via-
gem de duas horas que a esperava, nem com a papelada nova, 
quando ainda nem tinham acabado de tratar da do outro caso. 
Os agentes Tripp, Barnes e Salter eram chefiados pelo inspetor 
Lively. Este último observava-o como se ele tivesse saído de um 
monte de pocilga. Callanach ignorou-o e explicou-lhes breve-
mente o que iriam fazer, para logo a seguir dar a palavra ao 
agente enviado para os atualizar acerca da investigação sobre a 
mulher desaparecida. 

— Elaine Margaret Buxton, 39 anos, divorciada e sem filhos, 
trabalhava como advogada comercial num dos maiores escritó-
rios de advocacia da cidade. Desapareceu há 16 dias. A última 
vez que foi vista foi sexta-feira à noite, quando saiu do ginásio 
para ir para casa. A mãe comunicou o seu desaparecimento na 
noite seguinte, depois de ela não ter aparecido para almoçar e 
de não a ter conseguido contactar nem para o telefone de casa 
nem para o telemóvel. Tinha o carro na garagem, não desa-
pareceram roupas nem malas e o passaporte estava em casa. 
Era estranho não ter ido ver os e-mails no sábado de manhã. 
Encontraram as chaves num vestíbulo comum. Foi descrita 
como extraordinariamente organizada, quase viciada em tra-
balho, não tendo metido um único dia de baixa nos últimos 
dois anos.

— Algum namorado ou suspeitos óbvios? — perguntou o 
agente Barnes.

— O ex-marido Ryan Buxton trabalha no estrangeiro e tem um 
álibi perfeito. Não há outro namorado conhecido. Todas as pes-
soas com quem falámos confirmaram que era obcecada pela lei. 
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Ou estava no escritório, ou em casa, ou no ginásio. Até agora não 
havia pistas.

— Porque é que a polícia de Braemar está tão convencida de 
que ela seja a tal pessoa desaparecida? — perguntou Callanach.

— A última pessoa que viu a menina Buxton tinha uma foto-
grafia dela no telemóvel. Ela esteve no bar do ginásio a tomar 
uma bebida durante a comemoração do aniversário de um 
amigo. Fizemos circular a fotografia e divulgámos também 
uma lista detalhada da roupa. Foi assim que conseguimos uma 
correspondência.

— Já alguém contactou a família dela? — perguntou Tripp.
Foi Callanach quem respondeu.
— Não. E é melhor não o fazer até vermos o cadáver e o local 

do crime. Serão necessárias provas de ADN antes de se poder 
estabelecer uma correspondência positiva. 

— Pode tratar-se da nossa desaparecida, mas não é um homi-
cídio nosso. Porque é que nos vamos envolver quando ainda não 
temos uma identificação confirmada? — perguntou o agente 
Lively. — Como se não tivéssemos outros casos para continuar 
a trabalhar e não houvesse outros inspetores capazes de tra-
tar desse assunto tão bem como qualquer tipo importante da 
Interpol.

— Se se tratar da Elaine Buxton, ela foi raptada em Edimburgo, 
o que significa que há uma probabilidade razoável de também 
ter sido assassinada aqui. Não estou disposto a perder a opor-
tunidade de investigar a cena do crime só porque vocês não se 
querem dar ao incómodo de ir até lá. Quanto ao fantástico traba-
lho do caso Brownlow… aprendam o significado de multitarefas. 
— Callanach recolheu as suas notas de cima da mesa. — Temos 
um longo caminho a percorrer, por isso, despachem-se.

De volta ao seu gabinete, Callanach enfiou uma escova de 
dentes, um impermeável e um par de botas dentro de um saco. 
Considerou deixar ali o agente Lively, para não ter de aturar a sua 
expressão desagradável durante dois dias, mas pensou melhor. 
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Seria preferível lidar com ele a deixá-lo ganhar. A sua equipa teria 
de saber desde o início que não estava disposto a admitir preguiça 
ou insubordinação. Pouco lhe importava o que pensavam. Nos 
próximos seis meses iriam criticar todas as decisões que tomasse, 
certas ou erradas, até arranjarem um alvo melhor.
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Capítulo 4

R euniram com a polícia local na esquadra rural em 
 Braemar e foram transportados de jipe para as monta-
nhas. Foi necessário sair da estrada para se aproximarem 

do local do crime. Com as condições atmosféricas a piorar, pre-
cisariam de mais uma hora para lá chegar. Quando Callanach 
vislumbrou as luzes e as tendas da equipa de investigação, já a 
temperatura havia descido muito. A única coisa boa, graças 
à localização, era a ausência de jornalistas. 

— Quem a encontrou? — perguntou ao condutor.
— Uns caminhantes. Avistaram as chamas a partir de um 

cume distante, mas tiveram de andar durante 15 minutos até 
terem rede para ligar. Quando os bombeiros localizaram o abrigo 
de montanha, já o corpo estava quase todo queimado. Pouco 
havia para ver.

Callanach pegou na máquina fotográfica e começou a recolher 
as suas próprias imagens do local do crime. Mais tarde as ima-
gens iriam cobrir a parede do seu gabinete.

A cabana, mais um abrigo do que um alojamento, era de 
pedra e permanecia aberta para os caminhantes apanhados 
pelas tempestades ou que não podiam avançar mais a meio do 
caminho. Consistia num único compartimento, cuja parede 
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do  fundo estava encaixada na superfície da rocha. Callanach 
cal culou que a construção original tivesse cerca de 200 anos. 
O  telhado desaparecera por completo, tendo desabado com o 
incêndio, dificultando a investigação forense. Até as enormes 
pedras da base da parede se tinham deslocado com o intenso 
calor. Callanach observou o horizonte. Não era um local que se 
encontrasse por acaso. Quem quer que tivesse trazido a mulher 
escolhera cuidadosamente o sítio, assegurando-se de que não se 
encontrava nas habituais rotas das caminhadas. E já lá estivera 
dentro. 

— Onde está o cadáver? — perguntou.
— Já recolheram os ossos, mas as posições em que se encon-

travam estão marcadas — explicou o condutor.
— Apenas os ossos? Foi só o que restou? 
— Receio bem que sim. Os tecidos moles foram comple-

tamente incinerados. Não temos uma ideia precisa de quanto 
tempo durou o fogo, mas terá certamente lavrado durante 
horas.

Dirigiram-se para a porta da cabana, agora iluminada 
por projetores portáteis, e avistaram dois técnicos forenses 
a movimentarem -se com dificuldade por entre os destroços. 
Era um local demasiado triste para se morrer. Uma mão no 
ombro de Callanach impediu que a sua imaginação se fixasse 
nos pormenores.

— Inspetor Callanach? Chamo-me Jonty Spurr e sou médico-
-legista do Aberdeenshire. Creio que pouco restou aqui para si.

Callanach abanou a cabeça.
— Disseram-me que tinham localizado uma peça de vestuá-

rio. Como é possível que tenha sobrevivido quando tudo o resto 
está em cinzas?

— Não se trata de uma peça completa. É apenas um pedaço de 
um lenço, mas o padrão é fora do vulgar, o que foi suficiente para 
que um dos nossos agentes o reconhecesse como pertencendo à 
vossa desaparecida. Ficou preso debaixo de uma pedra, e a falta 
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de oxigénio tê-lo-á protegido. Já seguiu para o laboratório para os 
testes de ADN. Parecia ter vestígios de sangue.

Callanach franziu a testa.
— E é tudo o que têm? Certamente haverá algo mais.
— É com estas cartas que temos de jogar, inspetor. O fogo é o 

pior inimigo do local do crime. Em geral, o elemento catalisador 
pode ser rapidamente identificado. Infelizmente, nesta zona dos 
Cairngorms o chão é de turfa, o que proporciona mais combustí-
vel às chamas. Sem isso, tenho a certeza de que não teria ardido 
durante tanto tempo ou a uma temperatura tão alta. Os ossos 
estão muito danificados.

— E marcas de pneus? Deve haver rastos.
— Seria de esperar que houvesse, sim, mas os carros dos bom-

beiros chegaram primeiro e revolveram o terreno. Não faziam 
ideia do que encontrariam lá dentro. Amanhã trazemos os cães 
e passamos a zona a pente fino, mas esta noite está perdida. Não 
há luz suficiente.

Callanach pegou de novo na máquina fotográfica e começou 
a recolher imagens do chão carbonizado, cinzento e negro.

— Ela morreu aqui?
— Não é possível determinar ao certo, e, uma vez que resta-

ram apenas ossos, podemos não conseguir identificar a causa da 
morte, a menos que o crânio revele alguma coisa. Há muitos ossos 
partidos, o maxilar está desfeito. Parece-me que houve ocultação 
de cadáver. Certamente o assassino não quis que restasse o que 
quer que fosse da vítima que pudesse levar à sua identificação — 
comentou o médico-legista, descalçando as luvas de borracha e 
esticando o pescoço.

— Acredita que ela possa ter sido morta algures e transportada 
para aqui?

— Investigar cabe-lhe a si. Se vai passar cá a noite, pode ir de 
manhã à morgue para ver o que conseguimos.

— Lá estarei — replicou Callanach, olhando em volta à pro-
cura de Tripp. Encontrou-o a roubar um gole de café do termos 
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do agente Lively. — Tripp, interrogue os caminhantes, assinale 
a posição exata deles num mapa e a hora a que avistaram o fogo 
pela primeira vez. Quero ouvir a chamada que fizeram para os 
serviços de emergência, e terá de ir ao local onde eles se encon-
travam para fotografar a vista que tinham de lá.

O agente Lively interrompeu-o.
— As declarações já devem ter sido feitas, por isso não per-

cebo de que servirá isso. 
Era cansativo, mas longe de ser pouco habitual, ter de lidar 

com a atitude de um homem que estava há demasiado tempo ao 
serviço. Callanach reprimiu o desejo de o repreender, preferindo 
concentrar-se naquilo que tinha entre mãos.

— O número de horas que este fogo esteve ativo vai ajudar-nos 
a determinar a hora a que o assassino abandonou o local. A altura 
e talvez a cor das chamas quando os caminhantes as avistaram 
pode ajudar a estabelecê-lo, o que nos permitirá interrogar as pes-
soas daqui acerca da passagem de veículos desconhecidos a uma 
determinada hora.

— O inspetor é que manda — resmungou Lively, sem se inco-
modar em esconder a sua insolência.

— Onde vamos ficar esta noite, inspetor? — preguntou Tripp, 
batendo com os pés e enfiando as mãos mais fundo nos bolsos. 
Apesar de muito entusiasmado, Tripp parecia sem dúvida pouco 
à vontade ali, ao ar livre e ao frio.

— Pergunte aos agentes daqui. Deve haver um alojamento 
razoável. Diga à Salter que amanhã de manhã terá de ir comigo 
à morgue. O Barnes deverá permanecer no local até este estar 
completamente documentado. E quero o vosso feedback de duas 
em duas horas.

— E se não for a Elaine Buxton? Terá sido uma completa perda 
de tempo.

Callanach fitou Lively.
— Agente Lively, seja quem for o cadáver, trata-se de uma 

pessoa que foi sem sombra de dúvida assassinada. Se pudermos 
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 contribuir para a investigação, só um idiota o consideraria uma 
perda de tempo. Portanto, a menos que queira contribuir com 
algo de profissional, a partir deste momento guarde as suas opi-
niões para si.
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Capítulo 5

O telefone fixo tocou. King olhou para o número antes de 
atender. Tratava-se de uma chamada local.

— Dr. King — atendeu bruscamente.
— Olá, daqui fala Sheila Klein, dos Recursos Humanos. Pediram -

-me que lhe ligasse para que nos diga quando poderá regressar. 
É política da universidade pedir um atestado médico depois de uma 
ausência de mais de três dias consecutivos.

Reginald King suspirou. Odiava as regras e os regulamentos 
sem importância que o ligavam à sua banal existência pública. 
A  mulher do outro lado da linha nunca entenderia que havia 
aspetos da sua vida a exigirem mais atenção do que o seu subapre-
ciado, mal pago e desinteressante trabalho.

— Sei perfeitamente quais são os termos do meu contrato.
— Poderá então dizer-me quando regressará e quando enviará 

um atestado médico a confirmar a sua ausência? — perguntou 
Sheila, baixando o tom de voz já no final da frase.

King tirou uma chave da algibeira, enquanto ela reclamava.
— Daqui a uns dias — respondeu. — O vírus passou-me para 

os brônquios e provocou-me uma crise de asma.
— Credo, que horror! Sabe que temos uma política de por-

tas abertas. Se achar que precisa de mais tempo de baixa, 
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 ligue-nos. Tenho a certeza de que a diretora do departamento 
será compreensiva.

A diretora do Departamento de Filosofia não seria com-
preensiva, pensou King. Seria tão ignorante como sempre, e os 
ignorantes nunca o apreciavam. Só por ele ser um administra-
dor e não um professor, por as suas habilitações terem origem 
numa universidade que ela decidira não reconhecer e por ele 
não ter subido na carreira através da socialização e do estabeleci-
mento de contactos, ela não estava interessada nele. Pois muito 
bem, o Departamento de Filosofia podia pagar-lhe o vencimento 
enquanto ele desfrutava de algum tempo para si. A Professora 
Natasha Forge, a mais jovem diretora de qualquer departamento 
da Universidade de Edimburgo, nem sequer daria pela sua ausên-
cia. King desligou o telefone da ficha. 

Desceu os 12 degraus até à cave, acendeu a luz e fez deslizar 
um painel de madeira na parede, revelando uma fechadura. Abriu 
a porta escondida e entrou, subindo os 12 degraus paralelos à pri-
meira escada, mas escondidos atrás de uma camada de estuque, 
tijolos e material de insonorização. Nas traseiras da sua casa havia 
um espaço secreto, silencioso e sem janelas, onde não se dava 
pela passagem do tempo. Era um local belíssimo. Felicitou-se 
pelo modo como o criara com ocres pastel para o suavizar, música 
clássica branda em flauta de Pã e gravuras artísticas a adornar as 
paredes. A menos que se investigasse a casa por dentro e por fora, 
nunca se saberia que existia aquela secção nas traseiras. Era a sua 
ilha. Recitou os versos de John Donne enquanto enfiava a chave 
na fechadura da porta. O grande poeta estava certo. Se estivesse 
só, não poderia estar completo. Era por isso que oferecera a uma 
pessoa afortunada a possibilidade de o acompanhar na sua via-
gem. Quando abriu a porta, a mulher na cama começou a gritar. 
Elaine Buxton — há pouco considerada morta, os ossos já atribuí-
dos ao cadáver colocado na mesa das autópsias, vestígios de ADN 
codificados navegando pelo ciberespaço de modo que a sua morte 
pudesse ser formalmente registada — gritou até ficar rouca.
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— As tuas gengivas estão a sarar muito bem — disse King, em 
voz baixa. Fazia questão de não perder as estribeiras, por muito 
que ela gritasse. Com as outras mulheres fora diferente. Quando 
a apanhara, ela arranhara-o, mordera-o e atingira-o nas virilhas 
com tanta força que ele sofrera horrores durante uma semana. 
Não ia ser tratada com delicadeza.

— Ple favol, deixe-me il — murmurou Elaine, recomeçando 
a chorar.

Aquilo irritou-o, como irritaria qualquer homem, mas preci-
sava de esperar algum tempo. Até que ela aprendesse a apreciá-lo. 

— Dentro de uma semana a tua boca estará apta a levar uma 
prótese; depois começaremos a terapia da fala. Não será instan-
tâneo, mas és uma mulher inteligente. Precisas de outra injeção 
de antibiótico e de mais esteroides. Por favor, não resistas; estou 
apenas a tentar acelerar o teu processo de cura.

Elaine começou a tremer, embora o movimento não tivesse 
qualquer impacto nas algemas de metal que lhe ligavam os torno-
zelos e os pulsos à cama através de curtas correntes. King pegou 
em duas seringas. Era respeitador quando lhe tocava. Nunca lhe 
causaria dores desnecessárias. Ela ainda não o entendia, e acre-
ditava obviamente que a qualquer momento poderia receber o 
mesmo tratamento da sua substituta. Fora uma pena ter tido de 
matar a mulher diante de Elaine, mas fizera parte do seu pro-
cesso educativo. Ela precisava de saber que ele era capaz de ser 
rigoroso. Todos os alunos tinham de ser castigados para depois 
lhes ser oferecida uma recompensa. Saber que um professor não 
tolerava desobediências era uma excelente motivação.

Afagou o braço de Elaine com a sua mão pálida e sedosa. Ela 
estremeceu ao toque, mas não lhe pediu que parasse. Talvez já 
estivesse a aprender. Talvez tivesse sido por isso que a escolhera. 
Meses a observá-la, à espera, a consumir os seus dias e as suas 
noites a partir da sombra. A estudá-la. Um verdadeiro estudo, 
levado a cabo com empenhamento — não com as fracas descul-
pas que as universidades aceitavam atualmente —, dera os seus 
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frutos. Ela era perfeita. Adaptável. Rápida. Não tinha marido ou 
filhos que a distraíssem. Vira-a a pegar num monte de documen-
tos legais e a trabalhar neles a noite toda tendo apenas a cafeína 
por companhia, entrando no tribunal na manhã seguinte como 
se tivesse dormido dez horas. Depois, fora para o ginásio e 
esforçara -se para retirar a tensão do corpo. Não havia excessos. 
Era concentrada, como ele. Melhorando constantemente.

Daí a escolha da sua dupla ter sido tão irónica. King não 
poderia ter encontrado um oposto mais perfeito. Precisava ape-
nas de uma mulher, mais ou menos da mesma idade, altura e 
constituição. 

O facto de ser prostituta, muito magra (provavelmente devido 
aos anos de consumo de drogas) e praticamente incapaz de pro-
nunciar uma frase coerente tornara mais fácil acabar com ela. 
Poderia ter sido mais bondoso, mas ela não quisera ouvi-lo quando 
ele lhe explicara a missão que desempenhava — ser sua compa-
nheira e, ao mesmo tempo, o seu par perfeito.

Nunca soubera o nome dela. Afinal, seria para sempre a desa-
parecida Elaine Buxton, eliminada do mundo dos vivos para lhe 
pertencer única e exclusivamente a ele.

— Podia dar-te outro nome — disse ele. — Seria uma parte 
importante do processo de adaptação. Pensa em três ou quatro. 
Podes explicar porque selecionaste cada um e eu depois escolho 
aquele que me soar melhor. Será uma boa maneira de avançar-
mos juntos. 

— Você é louco — murmurou ela quando ele lhe retirou a 
agulha do braço.

— Não devias usar termos tão básicos. Mas estás perturbada, 
por isso vou ser benevolente durante algum tempo.

— O que fez com a rapariga?
— Não precisas de te preocupar com ela. No fim, o sacrifício 

dela compensou a sua vida desgraçada. 
Elaine olhava para a zona onde ele colocara um enorme lençol 

de plástico para o corpo da rapariga. King usara um carro velho, 
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alugado a uma empresa de má reputação que não desejaria ter o 
mínimo contacto com a polícia e cuja garagem ficava muito longe. 
Uma noite, fora a Glasgow, escolhera uma rapariga que procurava 
clientes no seu sítio habitual (já lá fora várias vezes para escolher 
a mulher certa) e percorrera algumas ruas até encontrar um local 
sossegado para que ela pudesse ganhar o seu dinheiro. Achara 
aquele conceito divertido, até mesmo quando lhe encostara à cara 
o pano embebido em clorofórmio. Ganhar dinheiro. Atualmente, 
as jovens acreditavam que os homens existiam para lhes pagar, 
e que, para ganhar umas libras, bastava vestir uma saia curta e 
pintar os lábios de vermelho. Era lastimável. E ela quisera cobrar-
-lhe 30 libras para lhe meter a sua língua nojenta dentro das calças. 
Ele estava a livrar o mundo de um flagelo. Ao  enrolar o corpo 
dela, inconsciente, numa lona, podia mesmo ter impedido que 
uma terrível doença se espalhasse, salvando o cliente seguinte. 
Transportá -la para o quarto escondido exigira-lhe um enorme 
esforço físico. Descer um lanço de escadas e subir outro pare-
cera um plano de génio quando o concebera. A realidade, porém, 
revelara -se mais complexa. Fizera com que ela batesse várias vezes 
com a cabeça nos degraus, se bem que isso não o incomodasse 
minimamente. Mantivera o corpo dela enrolado em plástico, 
mas permitira-lhe respirar; o plano não era asfixiá-la. Elaine não 
pareceu apreciar que ele tivesse levado a rapariga para ali. King 
achou que, por detrás da melodramática hiperventilação e do aba-
nar de cabeça com os olhos muito abertos, talvez houvesse uma 
leve sugestão de ciúme. Como podia ela pensar que ele levaria 
uma criatura tão reles e nojenta para interferir na vida de ambos?

King manteve a mulher consciente durante o tempo suficiente 
para obter pormenores sobre fraturas antigas. Lesões anteriores 
podiam permitir identificá-la. O espessamento dos ossos muito 
depois de sarados podia revelar uma história pouco conveniente, 
mesmo que todo o ADN fosse destruído. 

Ela fora incrivelmente prestável. Bastara apenas prometer-lhe 
que a deixaria viver se lhe fornecesse as informações solicitadas. 
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Afinal, não havia nada de preocupante. Um dedo partido num 
carro e um ombro deslocado, que nunca seria identificado. De 
longe, o mais importante fora garantir que o antebraço esquerdo 
da rapariga ficasse partido onde Elaine fraturara o seu numa 
queda de bicicleta quando era adolescente. Se esse braço ficasse 
intacto e o médico-legista fosse minucioso, todo o trabalho árduo 
de King teria sido em vão. 

Assim que conseguiu tudo o que desejava, King pedira a 
Elaine que observasse sem desviar o olhar. Quando pôs os óculos 
protetores, a prostituta parecera apenas curiosa. No momento em 
que ele calçou as luvas de borracha e lhe tapou a cara com a más-
cara, ela desatara a implorar. Elaine permanecera em silêncio. 
Mas, quando ele pegou no taco de basebol, bom, aí a história foi 
diferente. Não se lembrava da reação de Elaine naqueles minu-
tos. Pela primeira vez na sua vida, parecia estar a experienciar 
uma visão em túnel. Fora um episódio de cortar a respiração. 
Tudo desaparecera diante dele, exceto aquele monte de carne 
inchada que gritava, gemia, babava. Não houvera nada na sua 
visão periférica que o distraísse. Não ouvira nada senão os gritos 
selvagens dela. Fora a sensação mais intensamente concentrada 
que experienciara. 

Despertara e fora uma revelação, ali diante dela, com o taco 
apertado nas mãos, descobrir que tinha o coração acelerado 
como se tivesse corrido a maratona. Fora uma tremenda dose de 
adrenalina. Durante algum tempo tudo permanecera em silên-
cio; depois, gradualmente, começaram os soluços e os gritos de 
Elaine. O rosto da rapariga era uma massa, tal como ele desejara. 
Precisava de lhe fazer saltar todos os dentes e de lhe esmagar o 
maxilar para que fosse impossível a sua identificação através de 
raios-x. Não previra que se entusiasmasse tanto. Sentia-se inva-
dido pela vergonha e culpado pelo prazer que experienciara ao ver 
o trabalho das suas mãos refletido nos hematomas no pescoço 
e nos seios da mulher, prevendo que ela teria também marcas 
no estômago e nas pernas; contudo, não desejava erguer-lhe a 
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roupa, certamente infestada, para se certificar. Perdera o controlo 
— algo de que não se orgulhava —, mas não teria o direito de 
descomprimir? Era preferível descarregar nela do que em Elaine. 
Não pretendia desvalorizar o seu troféu.

King afastou a recordação e olhou para a mulher cuja identi-
dade a prostituta tomara na morte.

— Que tal vão essas gravações? Tenho a certeza de que estás 
satisfeita por teres com que te ocupar. Sei que já falas francês, 
por isso pensei que o russo seria um desafio mais emocionante. 
Quando falares como deve ser, vou testar-te e poderemos fazer 
verdadeiros progressos.

Carregou num botão do sistema de som, e uma voz começou a 
proferir palavras que Elaine não tinha qualquer vontade de ouvir 
nem repetir. Dando-lhe um beijo suave na testa, King pousou 
uma bebida de proteínas ao lado dela e saiu.
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Capítulo 6

A mesa das autópsias parecia mais confortável do que 
a cama em que dormira. Isto antes de estar ocupada 
pelos restos do que se presumia ser o esqueleto de 

Elaine Buxton. A noite fora má. Callanach ter-se-ia autome-
dicado com uma garrafa de vinho tinto decente, mas o único 
que havia tinha um rótulo tão atraente como o dos baldes eco-
nómicos que faziam as delícias de um bebedor descontrolado. 
Braemar era uma aldeia pouco turística, mas agradável, com 
escassas alternativas de alojamento e onde as melhores estavam 
já ocupadas. Na falta de bom vinho, Callanach conformou-se 
com um televisor decadente com receção entrecortada, uma 
sopa que o espantou por achar que seria impossível cozinhar 
tão mal e um café mais ou menos aceitável.

Jonty Spurr, o médico-legista, trabalhava em silêncio, 
o que agradou a Callanach. Assistira a muitas autópsias e, 
como tal, os cadáveres não o perturbavam. O que o inquietava 
era a alegria forçada de alguns médicos-legistas em relação 
a eles. Demasiado faladores e determinados a desanuviar o 
ambiente. Spurr era lento; não de modo irritante, mas pouco 
apressado e provavelmente imperturbável, mesmo sob intensa 
pressão.
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— A vítima era do sexo feminino, adulta, entre os 30 e os 
40  anos, e diria que media aproximadamente um metro e ses-
senta e sete.

Callanach olhou para a agente Salter. Jovem, mas não novata, 
não mostrava sinais de se sentir perturbada por aquilo a que 
assistia.

— Já identificaram o elemento catalisador? — perguntou.
— Precisamos de fazer mais testes aos ossos para o determi-

nar. Os bombeiros devem ter encontrado algo no local. — Spurr 
escolheu um fragmento de osso e ergueu-o para que Callanach 
o inspecionasse mais de perto. — O calor e o tempo que o fogo 
esteve ativo destruíram a possibilidade de retirar ADN da medula 
óssea. O maxilar e a parte superior do tronco exibiam danos não 
causados pelo fogo. Pode ver o padrão das fraturas que indicam 
o uso repetido de uma arma pesada e sem ponta. Deve ter sido 
necessária bastante força. 

— Qual foi a causa da morte? — perguntou Callanach.
— Apostava o meu dinheiro naquelas lesões infligidas antes da 

morte. O traumatismo craniano pode muito bem ter sido o que a 
matou. Sem tecido mole não vou conseguir melhor do que isto. 
Tendo em conta a importância dada ao plano para se desfazer do 
cadáver, não deve ter havido outra razão prática para desfigurar  
o rosto depois da morte.

— Sacana! — disse Salter.
— Tem razão — concordou Spurr. — Vamos comparar os 

dentes com os registos dentários da Elaine Buxton. Há uns que 
têm obturações ou capas, por isso deve ser fácil identificá-los.

— Quando teremos essa informação? — Callanach tinha 
pressa de partir. As morgues deixavam-no claustrofóbico, apesar 
da luz brilhante e do forte ar condicionado. Sentia-se como na 
cela de uma prisão, e estava farto delas.

— Talvez amanhã. Ainda estará por cá?
Callanach nem queria pensar em passar outra noite no mesmo 

alojamento.
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— Não. Em Edimburgo. Vamos voltar ao local do crime para 
obtermos uma vista diurna e depois partimos. Telefona-me 
quando tiver mais informações?

Spurr assentiu, descalçou uma luva e estendeu a mão a 
 Callanach. Este não gostou da sensação do pó na sua mão, como 
se a morte fosse contagiosa.

— Há novidades do local do crime? — perguntou a Salter 
assim que se encontraram na estrada.

— Não. Tentei falar com o agente Tripp, mas a rede do tele-
móvel era má. Ele e o inspetor Lively foram falar logo cedo com 
os caminhantes, mas já devem estar no local do crime quando 
chegarmos. 

— Ela não foi morta lá — afirmou Callanach.
— Nesta fase ainda deve ser difícil de dizer — comentou cal-

mamente a jovem agente.
— Porquê incomodar-se em transportá-la para tão longe para 

a matar? Não faz sentido. Pode ser o local perfeito para se livrar 
de um cadáver, mas não é um local confortável ou conveniente 
para executar esta fantasia da morte dela. Decorreu muito tempo 
entre o desaparecimento e o aparecimento do corpo, tempo que 
o assassino passou com a vítima noutro lugar. Quem quer que a 
tenha sequestrado tinha este local em mente há semanas, se não 
meses.

Uma hora depois voltaram a ver o abrigo. Os investigadores 
forenses gritavam uns para os outros visivelmente entusiasma-
dos. Callanach saltou do carro antes de Salter puxar o travão de 
mão.

— O que se passa? — perguntou a um agente que passava.
— Os cães encontraram uma arma a alguma distância daqui, 

enterrada debaixo de um monte de pedras. — Callanach obser-
vou a jovialidade entre os tratadores de cães.

Não haveria impressões digitais, pensou. Um homem que 
descobriu um local tão perfeito para destruir um corpo não deixa-
ria impressões digitais.
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— São boas notícias, não é verdade, inspetor? — disse Tripp 
atrás dele.

— Diga-me o que tem — replicou Callanach. 
O sorriso de Tripp desapareceu enquanto olhava para o bloco 

de notas.
— Os caminhantes repetiram o que já tinham dito nas decla-

rações anteriores. Oliver Deacon e Tom Shelley, ambos com 
20 e poucos anos, caminhavam há cerca de três horas. Chegaram 
a meio do caminho que queriam percorrer e avistaram o fogo 
desde… — Olhou em volta, identificou o pico e apontou para 
longe. — Ali. Tinham binóculos e tiraram fotografias com os 
telemóveis, se bem que não se veja mais do que uma mancha 
alaranjada. Desenhei o mapa do caminho que percorreram. 

Callanach assentiu.
— Esta noite voltamos para Edimburgo. Se autorizar mais 

horas extraordinárias, sou despedido.
Duas horas depois debatiam-se com o trânsito citadino.
— Passa-se alguma coisa, inspetor? — arriscou Tripp pergun-

tar depois de ter deixado Salter em casa.
— Creio que sim — replicou Callanach. — Só que ainda não 

sei o quê.
— Se ficar provado que se trata do cadáver da Elaine Buxton, 

tomamos conta do caso, certo?
— Assim que resolvermos isso com o inspetor-chefe. Leve-me 

para a esquadra.
Os gabinetes da Equipa de Incidentes Graves estavam com-

pletamente desertos. Callanach gostava de estar sozinho. Podia 
concentrar-se sem ser incomodado por portas que batiam, pelo 
silvo e gorgolejar das máquinas dispensadoras de bebidas e 
pelo  constante murmúrio de vozes. O silêncio era descompli-
cado. Por isso adiava o seu regresso ao apartamento. Sem saber 
porquê, o ato de abrir essa porta tornava real a sua transição entre 
o trabalho e a vida na Escócia. Tinha saudades de França, da cul-
tura que lhe corria nas veias. O facto de um dos seus progenitores 
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ser escocês e de Callanach ser fluente na língua não substituía 
o país que só não fora a sua pátria durante os primeiros quatro 
anos da vida dele. Nem mesmo a desconfiança que o levara a sair 
de lá manchara as suas recordações de Lyon. 

Abriu a caixa e começou a arrumar o conteúdo nas gavetas.
— Então, acha que a sua viagem aos Cairngorms vai compen-

sar os sarilhos que lhe vai dar? — disse uma voz vinda da porta. 
Sobressaltado, Callanach deixou cair uma pasta, e a sua colega ins-
petora soltou uma gargalhada. — Desculpe, não queria assustá -lo. 
Parece que os agentes da Interpol são facilmente apanhados 
desprevenidos.

Callanach apanhou a pasta do chão, franzindo a testa enquanto 
ordenava os papéis.

— Inspetora Turner, pensei que estava sozinho. — Olhou para 
o relógio. — É quase uma da manhã.

— À noite é mais fácil evitar tratar de papelada. Não anda nin-
guém atrás de mim para a preencher. Isso e o facto de eu ter feito 
muitos turnos da noite fizeram com que o meu cérebro tivesse 
deixado de diferenciar o dia da noite — explicou ela. — Qual é a 
sua desculpa?

— Pensei que seria melhor desfazer as malas antes de ser des-
pedido — respondeu.

Ela sorriu.
— Tenho um single malt no meu gabinete. Podíamos brindar 

à sua chegada e à sua partida de uma assentada só. — Callanach 
apertou a cana do nariz com uma mão e inspirou lentamente, 
consciente de que estava a ranger os dentes enquanto tentava 
encontrar palavras para responder de forma pouco ofensiva. 
— Não se preocupe — disse Ava. — Tem tido uns dias difíceis. 
Fica para a próxima.

— É só porque não me parece que socializar no local de traba-
lho seja sensato. É importante manter as fronteiras profissionais.

— Não há prolema. — Ava sorriu. — Teve muito trabalho 
assim que cá chegou. Devia deixar as coisas para arrumar amanhã.
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Callanach passou a mão pelo cabelo.
— Acho que tem razão. Estou mesmo a precisar de uma 

bebida. 
— Não, penso que estava certo. Não são horas para estarmos 

aqui. Vou para casa e, a julgar pelo seu aspeto, o inspetor também 
devia ir. Boa noite. — Deixou que a porta se fechasse suavemente, 
enquanto ele praguejava em surdina. 

Podia ter lidado melhor com a situação. 
Chegara o momento de enfrentar o seu apartamento, aceitar 

que a vida continuara e que também ele teria de seguir em frente.
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E dimburgo fora o posto mais perto de Lyon que Callanach 
conseguira na Escócia. Parecia-se com uma vila, apesar 
das suas dimensões e atividade económica e de ter uma 

história de que os habitantes se orgulhavam. Era fácil gostar 
da cidade, com o seu misto acolhedor de arquitetura antiga e 
moderna e uma população que parecia albergar diferentes raças 
e culturas, ao mesmo tempo que preservava o seu patrimó-
nio. Se não tivesse de enfrentar diariamente um vento gelado, 
seria ideal, pensou ele. Callanach alugara um apartamento em 
Albany Street, num edifício enorme, com quatro pisos. Cem 
anos antes teria sido a residência de uma das famílias de elite 
de  Edimburgo. Atualmente, os habitantes eram profissionais 
ocupa dos, que entravam e saíam por um átrio central, assina-
lando a proximidade das suas vidas apenas com um erguer de 
sobrancelhas ou um leve cumprimento. Fazia-lhe confusão a 
maneira como os vizinhos pouco comunicavam. Era por esse 
motivo que muitos cadáveres só eram identificados pelo seu 
cheiro insuportável. E era também por isso que a violência 
doméstica era praticada repetidamente sobre a mesma vítima 
sem que houvesse qualquer intervenção. Os bons vizinhos ofe-
reciam um bom policiamento.
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Serviu-se de um copo grande de vinho tinto e pegou num 
livro. Ler até conseguir adormecer era um hábito seu desde sem-
pre. Era a única coisa que o distraía do trabalho. Porém, nessa 
noite, tinha dificuldade em concentrar-se. A cada página, vol-
tava a surgir-lhe na mente a imagem das escuras montanhas de 
 Cairngorm, sinistras e cruéis. O inverno aproximava-se. O bar-
man de Braemar dissera-lhes que, mal caíssem os primeiros 
flocos de neve, a cidade ficaria cheia de praticantes de esqui e 
snowboard. Faltavam ainda algumas semanas, mas dezembro 
cobriria os cumes de neve. Os caminhantes de verão partiriam, 
e os ventos e a chuva dissuadiriam todos, exceto os mais afoitos. 
Assim, parecia que o assassino ou executara o seu plano na per-
feição, com um grande sentido de oportunidade, ou então tivera 
uma sorte fora do comum. 

Callanach acordou cedo. Apercebeu-se de que não tinha nada 
para comer e sentiu saudades do pequeno café na esquina do seu 
antigo apartamento, onde podia comer croissants ainda quentes 
e ler um jornal em francês. Porém, teve de entrar no único lugar 
ali perto aberto àquela hora, uma loja de comida saudável do 
outro lado da Broughton Street, onde foi surpreendido por uma 
simpática receção. Escolheu fruta seca, iogurte e pão de centeio.

Ligou o computador enquanto comia para saber que infor-
mações lhe trariam os seus e-mails. Há uma semana que se 
amontoavam, e sentia-se tentado a apagá-los simplesmente, sem 
sequer os ler.

Havia e-mails administrativos da Interpol, que tinham que 
ver com a sua partida, solicitando-lhe uma morada para enviar a 
documentação. Nada de importante. Depois, havia atualizações 
acerca de eventos locais em Lyon a que ele geralmente assistia 
— um festival de vinhos, um acontecimento desportivo, a aber-
tura de um novo restaurante. Resignado, carregou em «apagar». 
Grande parte era lixo, mas foi então que viu algo entre uma ins-
crição para um clube de vinhos e uma newsletter de um ginásio 
que frequentara. Reparou que o e-mail que enviara à mãe havia 
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sido devolvido. Pelos vistos, ela decidira ignorar fielmente as suas 
comunicações e resolvera mudar de endereço de e-mail, tal como 
fizera com o número de telemóvel. As cartas dele eram devolvi-
das por abrir, as chamadas para o telefone fixo eram bloqueadas. 
Callanach atirou os restos do pequeno-almoço para o caixote do 
lixo e fechou o portátil com força, sentindo-se imediatamente mal 
por ter permitido que aquilo o afetasse. Enfurecer-se não altera-
ria as coisas. Estava onde estava. Agora, apenas Elaine Buxton 
interessava; nada mais. Tinha de fazer com que o novo começo 
fosse positivo. Ofender a inspetora Turner na noite anterior fora 
um início pouco impressionante e um erro que seria aconselhá-
vel retificar o mais depressa possível. Lembrando-se de que tinha 
ainda o gabinete para organizar, despiu o fato de treino, vestiu 
uma camisa e umas calças e dirigiu-se para esquadra. 

Quando chegou, Tripp aguardava-o à porta do gabinete com 
uma expressão ansiosa, mas repousada. Era o resultado de se ter 
20 e poucos anos, de se ser imune à falta de sono e de pouco 
se preocupar com o stress. Por momentos, Callanach sentiu-se 
tentado a enviá-lo de volta para Braemar, mas não seria muito 
caridoso da sua parte, pensou. Pelo menos, o inspetor Lively não 
estava à sua espera.

— O inspetor Lively queria falar consigo. — Callanach revirou 
os olhos. — E, dado o que descobrimos em Braemar — conti-
nuou Tripp —, julgámos que devia querer ir hoje ao apartamento 
da Elaine Buxton. Por isso organizámos a visita para a hora do 
almoço. Tem o número de telefone do ex-marido dela na sua 
secretária.

Tripp trabalhara muito. Callanach arrependeu-se mental mente 
de o querer mandar de volta para Braemar. O jovem agente não 
tinha qualquer constrangimento em mostrar-se ativo, um atributo 
raro num agente da polícia. 

— Obrigado. Onde está o inspetor?
— Na sala de reuniões. Quer que o chame?
— Não. Eu vou lá. Arranje-me um café.
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Ao aproximar-se da sala, Callanach conseguiu ouvir precisa-
mente a conversa que suspeitava que estivesse a ter lugar. A porta 
fora deixada aberta, já que a sensibilidade não era uma preocupa-
ção e a voz de Lively ouvia-se bem alto.

— Como raio veio ele diretamente para o lugar de inspetor?! 
Como se não houvesse muitos outros candidatos, pessoas que 
conhecem a cidade e compreendem as pessoas daqui. Ouvi dizer 
que um sacana qualquer puxou tantos cordelinhos que daria 
para fazer uma rede de pesca para o meter aqui. Ainda mal tinha 
transposto a porta e já nos estava a arrastar para uma investigação 
alheia. 

— Deixe-se disso, inspetor. O homem fez o que achava que era 
correto para a vítima — disse uma voz feminina. 

Callanach levou algum tempo a perceber que se tratava da 
agente Salter. Tripp tentou ousar avançar para acabar com a dis-
cussão, mas Callanach estendeu um braço para o impedir.

— Deixe estar, Tripp.
— Mas, inspetor… — disse Tripp, antes de Lively recomeçar.
— Vá lá, Salter, diz o que pensas dele. É alguma espécie de 

génio, não? Até veio da Interpol e tudo! Resta saber porque o 
mandaram para aqui. Talvez não fosse assim tão bom lá e pen-
sasse que aqui era mais fácil.

Callanach abriu a porta de par em par e bateu com o copo do 
café na secretária.

— Pediu para falar comigo, inspetor? Alguma novidade? — 
Callanach olhou para Lively, ignorando todos os outros.

— Encontraram sangue no taco de basebol e tecido mole num 
dente que estava perto. O ADN de ambos corresponde ao da 
Elaine Buxton. O caso dela passou oficialmente de desapareci-
mento para homicídio. O relatório do médico-legista chega ainda 
hoje. E o chefe quer falar consigo.

— Prepare um quadro, Salter. Mapas, fotografias, resultados 
forenses, tudo o que tivermos — ordenou Callanach, dirigindo-se 
para a porta.
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— O caso ainda não é nosso, inspetor — exclamou Lively.
— Está prestes a ser o meu caso. Se não quiser que seja o seu, 

tenho uma secretária enorme no meu gabinete onde pode deixar 
a sua carta de demissão — retorquiu Callanach, irritado. 

Lively levantou-se. Callanach sabia que devia deixar o assunto 
por ali, para que os ânimos acalmassem, mas a conversa que 
ouviu sem querer no corredor ainda o inquietava.

— Quer ver-se livre de mim, não é, amigo? — disse Lively. 
—  Aposto que sim, porque soube o que fez. Quer que lhe 
diga como lidamos com homens como o senhor aqui na 
Escócia? Vocês, franciús de merda, devem pensar que não há 
problema… 

Lively avançara e acentuara as últimas palavras enfiando 
um dedo no ombro de Callanach. Mas não foi mais longe. 
Callanach empurrou-o com tanta força que Lively foi parar aos 
braços dos colegas, que lhe ampararam a queda e, provavel-
mente, evitaram que fraturasse o cóccix. Lively disfarçou o seu 
embaraço com uma gargalhada, que chegou ao grupo como 
um eco tenso.

— Tenha cuidado com esse seu mau génio, inspetor — disse 
Lively, com uma expressão afetada. — Ainda vai arranjar sarilhos. 
O que é habitual em si…

Callanach avançou para Lively e para o seu grupo de apoiantes, 
tão desejoso de lhe esmurrar aquele sorriso presunçoso que até já 
sentia o sabor a sangue na boca.

— Inspetor Callanach, o inspetor-chefe Begbie está à espera. 
— Tripp falou num tom baixo e hesitante, mas quebrou a tensão 
na sala.

Lively já se acalmara. Afinal, dissera o que queria e sem dúvida 
que, depois de o seu turno terminar, continuaria a fazê-lo no pub 
para o seu público. Tripp pegou no café e nas pastas de Callanach 
e abriu-lhe a porta.

O comprimento e a rapidez dos passos de Callanach pratica-
mente obrigaram Tripp a correr ao lado dele.

Perfect Remains.indd   45Perfect Remains.indd   45 17/01/20   16:5317/01/20   16:53



Helen Fields

46

— O inspetor Lively não gosta de gente nova. E era muito 
amigo do outro inspetor. Se fosse a si, não lhe dava muita atenção 
— comentou Tripp.

— Se precisar da sua ajuda ou da sua opinião, eu peço. Agora, 
vá ter com a Salter para tratarem dos quadros. Quero esta investi-
gação feita como deve ser, sem mais distrações. 

Como seria de prever, a reunião com o inspetor-chefe Begbie 
foi extenuante. O chefe aproximava-se da idade da reforma e era 
da velha guarda. Na Interpol, Callanach nunca tivera problemas 
em lidar com os seus superiores. Haviam sempre confiado na 
sua opinião e tinham-no visto subir na hierarquia. Ali, conforme 
acabara de ser recordado, ainda teria de prestar provas. Não 
que se importasse que lhe falassem como se fosse uma criança 
teimosa, mas sentia-se embaraçado por ter de defender a sua 
posição, quando o instinto lhe dizia que Buxton fora morta em 
Edimburgo. Parecia-lhe uma banalidade. Por fim, o inspetor-
-chefe cedera, mas com limitações. Callanach poderia visitar o 
apartamento da vítima e conseguir um cenário consistente que 
provasse que deveria chefiar a investigação. Não era muito, pen-
sou Callanach com relutância, mas era um começo. 

O apartamento de Elaine Buxton era tão imaculado quanto 
seria de esperar na muito procurada Albyn Place, sobranceira aos 
Queen Street Gardens. A decoração fora feita com gosto, e apenas 
a leve camada de pó acusava o desaparecimento da proprietária. 
Era o apartamento de uma vida vivida algures, de alguém tão con-
sumadamente profissional que os seus padrões nunca baixavam. 
A única divisão que mostrava sinais de vida era o escritório, onde 
havia dois livros retirados da estante e pousados sobre a secre-
tária, ambos bem grandes e relativos às leis dos contratos. Ele 
teria de rever todos os casos em que ela estava a trabalhar quando 
desaparecera, mas não lhe parecia plausível que uma área da lei 
tão insípida pudesse dar azo a um crime tão violento. 

Sentou-se na cadeira de couro e recostou-se. Não era confor-
tável. O apoio de cabeça não estava gasto. Aquela mulher não 
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usava o escritório para contemplar a vida. Quando Callanach se 
endireitou e depois se inclinou para abrir as gavetas, a almofada 
deslizou levemente atrás dele. Sim, era assim mesmo, a posi-
ção constante dela, com a cabeça inclinada sobre um livro ou 
as instruções de um cliente. Sempre a trabalhar, concentrada. 
O interior das gavetas estava tão arrumado como a superfície. 
Havia uma caneta de tinta permanente Montblanc no seu estojo, 
marcadores ainda nas embalagens de plástico e analgésicos que, 
abertos e meio usados, tinham sido colocados de novo na caixa. 
Um pisa-papéis de vidro negro, macio e tátil, prendia uma pilha 
bem ordenada de contas e correspondência.  Callanach esten-
deu a mão para lhe tocar, imaginando Elaine a fazer o mesmo 
enquanto lia ou fazia um telefonema, sentindo a tranquilidade 
fria sob a mão. Era liso e simples e cumpria a sua tarefa na per-
feição. Elaine Buxton gostava de ordem e rotina. O que faltava, 
pensou  Callanach, era um toque pessoal. Não havia uma única 
fotografia. Nem sequer plantas. Nenhuma coisa viva que exigisse 
cuidado ou atenção. No congelador havia refeições saudáveis 
caseiras e com etiquetas, cada uma em doses individuais. Tudo 
parecia desprovido do toque humano.

Callanach regressou ao quarto. A cama estava despida, pois 
os lençóis tinham sido retirados pela equipa forense para pro-
curarem vestígios de atividade sexual e ADN. Apenas foram 
encontrados os dela. Havia pouca maquilhagem nas gavetas e 
apenas dois frascos de perfume no armário. Callanach abriu o 
guarda-vestidos e descobriu duas filas de sapatos, uns para o tra-
balho, outros para treinar. Era irónico que alguém que dava tanto 
valor à ordem e à arrumação pudesse ter acabado a vida num 
caos e trauma tão grandes. Em que ponto se teria ela apercebido 
de que algo se passava? Talvez quando saía do ginásio. Tê-la-ia 
alguém seguido? Ou estaria em casa à sua espera? Buxton estava 
em forma e era saudável. Ofereceria resistência, a menos que 
tivesse sido apanhada de surpresa. Porém, não havia qualquer 
sinal de luta. 
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