


Minha mãezinha,
anseio por ti
se ao menos soubesses
como me maltratam
aqui, confinada a uma cama
retida com cinto e luvas.
Minha mãezinha,
anseio por ti.

O livro de Solborg,  

de Solborg Ruth Kristensen
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PRÓLOGO

O Desaparecido vem aí, o Desaparecido vem aí — estas 
palavras ressoavam-lhe nos ouvidos enquanto os ramos  
e as pedras no solo da floresta lhe cortavam os pés e as cane-

las. A sua cabeça rodopiava, e o medo contraía-lhe o coração.
Dirigia-se à única luz que entrevia. Como uma abertura na  

escuridão, o brilho branco fazia-a embrenhar-se cada vez mais na flo- 
resta e, confusa e assustada, cambaleava por entre as árvores e arfava, 
tentando respirar.

O medo da escuridão era um sufoco, mãos que lhe apertavam com 
força o pescoço. Sempre fora assim, desde que, em criança, lhe haviam 
dito que desligasse a luz e dormisse. Caso contrário, o Desaparecido 
levava-a consigo.

Desaparecido, Desaparecido, Desaparecido, ecoava com ritmo, 
e ela não foi rápida o suficiente para evitar que um ramo lhe emba-
tesse numa face.

Estacou e susteve a respiração; manteve-se imóvel, completamen-
te rodeada pelas trevas profundas das árvores altas que se erguiam à 
sua volta. As pernas tremiam-lhe de cansaço. Assustada com o som 
das suas próprias lágrimas, avançou com passos lentos e o olhar fixo 
na luz defronte. Esta encandeou-a quando a fitou.

Não sabia como se perdera. A porta estava entreaberta e não 
se tinham apercebido de que ela se encontrava no vão. Vira-se to- 
mada de alegria ao sentir como o Sol a aquecia e a aliciava, mas 
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isso acontecera muitas horas antes e, agora, tudo se tornara frio e 
inseguro.

Em dado momento, a fome obrigara-a a desistir, e ela sentara-se 
sem, contudo, saber ao certo quanto tempo passara nessa posição. 
O crepúsculo chegou enquanto fragmentos confusos de imagens vo-
luteavam na sua cabeça, até que, por fim, incapaz de se acalmar, se 
reergueu. Não estava habituada a rotinas interrompidas, e não era 
bom estar sozinha. Em especial para quem se vira deixada para trás.

Estugou o passo e abeirou-se da luz branca. Esta atraía-a com 
uma força irresistível, e ela repeliu a dor e os sons; tratava-se de uma 
arte que acabara por dominar. Todavia, nunca aprendera a contro-
lar o medo. Tinha de fugir à escuridão, ou o Desaparecido levá-la-ia.

Agora, estava próxima, e restava-lhe apenas caminhar um pou-
co mais e ultrapassar as últimas árvores. O seu batimento cardíaco 
serenou ao vislumbrar um lago iluminado pelo luar. Porém, quando 
prestes a abrandar, o chão cedeu, de súbito, sob os seus pés.
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Quatro dias: era esse o tempo decorrido desde a desco-
berta do cadáver da mulher na floresta, e a Polícia não 
conseguira ainda identificá-lo. Não tinham o mais ligeiro 

indício que pudessem seguir, e, no fim da manhã de segunda-
-feira, Louise Rick sentia-se frustrada ao estacionar o carro diante 
do Instituto de Medicina Legal.

A autópsia tivera início às 10 horas, e era um pouco mais tarde 
quando Ragner Rønholt, o chefe do Departamento de Pessoas 
Desaparecidas, entrou no gabinete e lhe pediu que se deslocasse 
até ali de modo a auxiliar o colega Eik Nordstrøm. Pouco antes, 
o Instituto de Medicina Legal comunicara a intenção de alargar 
o âmbito da autópsia, de forma a incluir amostras de ADN para 
despiste de homicídio.

Era a segunda semana de Louise como diretora técnica da 
Agência Especial de Busca, uma unidade recém-criada no de-
partamento. Anualmente, entre 1600 e 1700 dinamarqueses 
eram dados como desaparecidos; muitos reapareciam, e alguns 
eram encontrados mortos, mas, segundo a estimativa da Polícia 
Nacional, um crime motivava um em cada cinco dos casos de 
desaparecimento não solucionados.

A investigação destes casos competia ao seu departamento.
Louise saiu do carro e trancou-o. Não percebera por que mo-

tivo precisavam de si na autópsia quando já lá se encontrava 
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Eik Nordstrøm. Ainda não o conhecera, porque ele estivera de 
férias nas quatro semanas anteriores, sendo, portanto, a única 
pessoa no departamento com quem tinha de trocar as primeiras 
impressões.

Fora Louise quem, na tarde de sexta-feira, verificara a lista 
de pessoas desaparecidas e descobrira que nenhuma das mu-
lheres que nela constava coincidia com a descrição da mulher 
encontrada na floresta. Talvez Rønholt fosse da opinião de que 
ela devia estar presente aquando do exame também. Ou talvez 
fosse apenas por Louise ter pertencido ao Departamento de 
Homicídios e ter, por conseguinte, mais experiência do que os 
seus novos colegas no que tocava a autópsias.

Na realidade, após uma semana nas novas funções, soube-
-lhe bem ter em mãos uma tarefa que lhe era conhecida. Louise 
esquecera-se por completo do desespero provocado que advinha 
de um emprego novo: de como era constrangedor esquecer-se 
do nome das pessoas, e não saber onde estava a fotocopiadora… 
Passara a sua primeira semana a organizar o «A Toca do Rato». 
Louise pensou, desde logo, que o nome atribuído ao gabinete 
era estúpido, e tinha a esperança de que este não colasse, por-
quanto começava a cansar-se um pouco dos comentários espiri-
tuosos dos seus colegas acerca das salas desocupadas no fundo 
do corredor. O gabinete para duas pessoas acima da copa estava 
vazio desde que, na passada primavera, o controlo de pragas er-
radicara uma considerável infestação de ratos. Todavia, os ratos 
eram agora coisa do passado, e ninguém os vira desde então, 
como lhe assegurara o seu novo chefe.

Ragner Rønholt fizera o que pudera para organizar o novo 
departamento ao comprar cadeiras de escritório e quadros de 
avisos, bem como algumas plantas. O superintendente da Polícia 
tinha uma predileção por orquídeas e, pelos vistos, achava que 
um pouco de verdura bastava para insuflar de vida um escritório 
ainda desocupado. Louise considerava tudo aquilo muito bonito 
e agradável, claro, mas o mais importante era, de facto, sentir-
-lhe o empenho: Ragner Rønholt decidira, sem dúvida, colocar a 
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sua nova unidade em pleno funcionamento. Fora-lhes dado um 
ano para provar que esta unidade especial tinha motivos para 
existir, e Louise tinha tudo a ganhar ou a perder, porque caso o 
novo emprego não se tornasse permanente, arriscava-se a acabar 
os seus dias como uma mera detetive local algures na província.

— Tu escolhes quem queres ter na tua equipa — fora a ge-
nerosa oferta de Rønholt quando este lhe apresentara a ideia de 
ser ela a liderar a Agência Especial de Busca.

Desde então, muitas tinham sido as horas que despendera a 
selecionar os elementos que mais se adequavam às funções, e os 
candidatos finais na sua lista eram todos eles pessoas com quem 
já trabalhara. Pessoas experientes e competentes.

O primeiro na lista era Søren Velin, da Força Móvel de 
Intervenção. Trabalhara um pouco por todo o país e tinha con-
tactos em muitas esquadras locais. No entanto, gostava do car-
go que ocupava de momento, por isso, Louise não sabia se o 
convenceria com facilidade, problema a que acrescia a incerteza 
quanto à cobertura do seu salário atual por parte de Rønholt.

Seguia-se-lhe Sejr Gylling, do Departamento de Combate à 
Fraude, um agente criativo e inteligente, uma peça essencial, 
que, contudo, tinha contra si o facto de ser albino e, portanto, 
sensível à forte luz do dia; ela não tinha a certeza se consegui-
ria trabalhar continuamente de cortinas fechadas. Não havia, 
porém, qualquer dúvida de que ele seria o agente mais bem 
preparado no que concernia a trabalhar com os sistemas inter-
nacionais de procura e investigação de pessoas desaparecidas. 

Por fim, havia Lars Jørgensen, o seu mais recente parceiro 
no Departamento de Homicídios. Conheciam-se intimamente, 
e ela sentia-se à vontade quando trabalhava com ele. Não havia 
também qualquer dúvida de que este género de trabalho se ade-
quaria ao seu feitio, bem como à sua vida pessoal, na qual reali-
zava todos os esforços para continuar a ser um bom pai solteiro 
para dois rapazes da Bolívia. 

As possibilidades eram, portanto, várias, e todas elas excelen-
tes, o seu número e a sua qualidade equivalentes aos candidatos, 
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e Louise apenas não decidira qual deles tentaria, em primeiro 
lugar, persuadir.

No exterior da secção de autópsias, Louise avistou Åse, funcio-
nária do Centro de Ciências Forenses. A elegante mulher estava 
agachada junto à sua pasta, mas quando Louise se aproximou, 
levantou-se e sorriu.

— Tirámos algumas fotografias antes de começarmos a sé-
rio — disse ela a Louise, depois de a cumprimentar. — Apenas 
do rosto, no caso de quereres pedir à população ajuda para a 
identificar.

— Sim, talvez seja necessário — admitiu Louise, apesar de 
fotografias como aquela causarem sempre um certo rebuliço. 
Algumas pessoas consideravam que exibir a cara de um morto 
era demasiado mórbido.

Os olhos verdes da técnica forense mostraram-se sérios quan-
do esta apontou para as salas de autópsia.

— Não será difícil de identificar a mulher que temos ali dentro. 
Bem, isto se tiver parentes — disse ela. — Todo o lado direito do 
rosto está marcado por uma enorme cicatriz, presumivelmente 
de uma queimadura, que se prolonga até ao ombro. Portanto, se 
ela ainda não foi dada como desaparecida, uma fotografia é a tua 
melhor hipótese de a identificar. 

Louise anuiu, mas não teve oportunidade de responder, pois 
Flemming Larsen passou por elas na companhia de dois técni-
cos do laboratório. O alto médico-legista sorriu ao avistar Louise.

— Ora, ora! Parece que ainda não é desta que deixamos de te 
ver! — disse ele, abraçando-a. — Preocupava-me a possibilidade 
de andares a tentar fugir de mim quando, de repente, te transfe-
riste para outro departamento.

— Ora, é claro que não pensaste em nada disso — retorquiu 
ela, e sorriu ao abanar a cabeça.

Louise conhecia Flemming Larsen porque trabalhara com ele  
durante os oito anos que passara no Departamento de Homicí- 
dios. Sentia-se feliz naquele emprego, no qual contava permanecer 
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até se reformar, mas como Willumsen já não estava ao serviço 
e Michael Stig fora nomeado o novo responsável pelo departa-
mento, não precisou de pensar muito até decidir aceitar a oferta 
de Rønholt.

— O Eik Nordstrøm está ali dentro? — perguntou Louise, 
inclinando o seu queixo em direção à porta das salas de autóp-
sias.

— Eik? Qual Eik? — Flemming olhou para ela, confuso.
— O Eik Nordstrøm, do Departamento de Pessoas Desapare- 

cidas.
— Nunca ouvi falar dele — disse Flemming. — Mas entremos.  

Terminámos a secção externa da autópsia, por isso, posso fazer-
-te um breve resumo do que descobrimos. 

A ausência do colega confundiu Louise, que segurou na por-
ta para Åse entrar na sala onde mantinham alinhadas as botas 
de borracha e os casacos nos cabides.

— Que sabemos acerca desta mulher? — perguntou ela, ao 
vestir o casaco de laboratório e ao pôr a touca.

— Para já, pouco, à exceção de que foi encontrada na quinta-
-feira de manhã, junto ao lago Avnsø, no centro da Zelândia, por 
um guarda-florestal — respondeu Flemming, dando-lhe uma 
máscara cirúrgica verde. — De acordo com os exames, morreu 
na noite de quarta-feira para quinta-feira.

» A Polícia acredita que ela terá sofrido uma queda de muitos  
metros ao escorregar por uma ladeira íngreme, e que terá aterrado  
mal — continuou ele. — O primeiro exame médico foi feito em 
Holbæk na sexta-feira, e o delegado de saúde pública e a Polícia 
local decidiram proceder a uma autópsia — porque ela morreu 
sozinha, claro, mas também porque não fazemos ideia de quem 
é. Decidi aprimorar a autópsia, de forma a obtermos o seu ADN.

Louise assentiu. O ADN e os registos dentários constituíam 
sempre os primeiros passos para uma identificação, e pensou 
em como teria sido bom que Eik Nordstrøm se tivesse dado ao 
trabalho de aparecer, para que, assim, um deles pudesse falar 
com o dentista logo em seguida.
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— Posso afirmar com uma certeza quase absoluta que não 
estamos perante uma mulher comum — continuou Flemming, 
que lhe explicou que uma tal dedução era óbvia quando se tinha 
em conta as roupas que usava antes de começarem a autópsia 
e o estado do seu corpo. — Ou, pelo menos, não é uma mulher 
que viveu uma vida comum — corrigiu ele.

— Inserimos as impressões digitais no sistema, mas sem 
resultado — acrescentou Åse. — Estou em crer que possa ser 
estrangeira.

Flemming concordou; era, de facto, uma possibilidade.
— De qualquer maneira, não tinha qualquer vida social há já 

vários anos — disse ele. — Verás por que digo isto.
O médico-legista seguiu na dianteira ao longo do corredor 

de azulejos brancos ladeado, à direita, pelos espaços dedicados 
às autópsias. Em todos eles, os médicos-legistas debruçavam-se 
sobre cadáveres que jaziam em mesas de aço. Louise desviou 
rapidamente os olhos quando entreviu, num deles, o corpo de 
uma criança.

— Submetemos a cabeça da mulher a uma ressonância mag-
nética antes de iniciarmos a autópsia, e tornaram-se evidentes 
alguns sulcos bem profundos no cérebro — disse Flemming. 
— Dizendo-o de forma mais simples: apresenta uma grande  
cavidade nos ventrículos, por isso, a atividade encefálica não  
seria muita…

— Queres com isso dizer que ela tinha um atraso mental? — 
perguntou, surpreendida, Louise.

— Bem, decerto não seria o próximo Einstein. 
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A sala reservada aos homicídios ficava no final do corredor. 
Esta última sala de autópsias tinha o dobro do tamanho 
dos outros compartimentos de forma a permitir uma 

circulação mais fácil dos agentes da Polícia e dos técnicos foren- 
ses, mas a sua configuração era idêntica às restantes: tinha uma 
mesa de aço, uma pia larga e lâmpadas que emitiam uma luz 
intensa.

Conquanto Louise não pudesse propriamente afirmar que a 
mulher na mesa a meio da sala estava suja, também não poderia 
dizer que estava aprumada. O seu cabelo, demasiado comprido, 
estava todo emaranhado, e as suas unhas, também elas com-
pridas, roídas nas extremidades; contudo, a caraterística mais 
notável consistia numa enorme cicatriz que lhe atravessava uma 
face e lhe repuxava o olho um pouco para baixo, dando ao seu 
rosto uma expressão triste. 

— O dentista ficou, no mínimo, estupefacto quando termi-
nou o exame — disse Åse, enquanto pegava na câmara. — Disse 
que é extremamente raro encontrar uma dentição num tal esta-
do de negligência. Os dentes da mulher estão cheios de cáries  
e muito tortos.

— Pelos vistos, nunca recebeu tratamentos dentários, e tem 
uma periodontite grave na parte de cima da boca — acrescen-
tou Flemming. — Tinha já perdido vários dentes.
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Louise pegou num banco alto, que deslocou para mais pró-
ximo de Flemming quando este começou o exame interno.  
Os órgãos tinham sido removidos e postos numa bandeja de aço 
ao lado da pia.

— Estamos perante uma mulher adulta, mas tenho dificul-
dades em estimar a sua idade — ele inclinou-se sobre o corpo. 
— No que se refere à cicatriz, tenho a certeza de que nunca foi 
tratada. É resultado de um ferimento violento antigo. Pode tam-
bém dever-se a uma queimadura corrosiva. 

A última observação foi feita como se em meditação. 
— Não lhe fizeram um enxerto, e as dores aquando da lesão 

devem ter sido atrozes. 
Louise anuiu. Fora também esse o seu pensamento inicial.
— Apresenta, além disso, uma cicatriz antiga que pode ter 

sido feita na infância. A certa altura, partiu um osso no braço 
esquerdo, o qual não foi tratado.

O médico-legista olhou para elas enquanto proferia a sua 
primeira conclusão.

— Estes pormenores indicam-me que foi muito negligencia-
da ao longo da vida, e que, provavelmente, vivia quase isolada.

Louise observou os pés da mulher; as plantas dos pés estavam 
em mau estado e apresentava cortes nos tornozelos. Estas mar-
cas mostravam claramente que ela caminhara descalça durante 
muito tempo.

Flemming concentrou-se de novo no cadáver e continuou a 
autópsia em silêncio durante um curto período até que reparou 
que, ao cair na encosta, a mulher partira sete costelas no seu 
lado esquerdo.

— Tem cerca de dois litros e meio de sangue na cavidade pul- 
monar esquerda — anunciou ele, sem olhar para cima. — E o 
pulmão colapsou.

Louise sacara do seu gravador de som e pusera-o em funcio-
namento, pelo que captara a descrição do cadáver da mulher por 
parte de Flemming. Todo o procedimento fora fotografado por 
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Åse, que reuniria o material e o enviaria ao Centro de Ciências 
Forenses. Flemming disse que as análises seriam posteriormen-
te enviadas aos técnicos. 

Depois de lavar os órgãos internos e de os examinar um a um,  
endireitou-se e disse a Åse que a autópsia estava terminada.

— Excetuando as costelas partidas e o sangue no pulmão, não  
há indícios de violência — disse ele ao descalçar as suas luvas 
apertadas, que atirou em seguida para o lixo. — A minha suposi-
ção imediata seria a de que a morte foi causada pela hemorragia 
interna.

Ele fez uma pausa e refletiu durante um momento, antes de 
acrescentar:

— Um detalhe que se poderá provar interessante é o facto 
de, segundo creio, a mulher ter tido relações sexuais pouco an-
tes da sua morte. 

Louise olhou para ele com surpresa.
— Penso que há vestígios de sémen na vagina e na parte in-

terna das duas coxas — explicou ele —, mas preciso de o verifi-
car, claro, por isso, teremos de esperar pelos resultados do teste 
antes de o podermos afirmar com toda a certeza. Algo que pode 
demorar uma semana…

Ela anuiu. A demora era mais do que provável quando não 
havia qualquer indicação de que a morte resultara de um crime. 
Louise levantou-se e abeirou-se da mesa para observar o rosto 
desfigurado da mulher.

— Se eu estiver certo, talvez ela não fosse assim tão solitária 
— disse Flemming, que tratou de telefonar imediatamente aos 
técnicos, de modo a fazer-lhes saber que tinha terminado.

— Mas solitária o suficiente para que ninguém tenha achado 
necessário dá-la como desaparecida, apesar de estar morta há 
quase uma semana — disse Louise.

Ela esperou que Åse arrumasse o seu equipamento, e depois  
despediu-se de Flemming, que se encaminhara até ao compu- 
tador no canto para ditar os detalhes do seu relatório: «Determi- 
nados o peso, a dimensão dos órgãos e as lesões da mulher...» 
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Elas saíram da sala de autópsias com um aceno aos dois téc-
nicos forenses, que tinham de suturar o corpo antes de este ser 
transportado de volta para cave, para a sala das câmaras frigorí-
ficas.
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— Não encontrei nenhum Eik Nordstrøm quando 
cheguei ao Instituto de Medicina Legal — disse 
Louise quando Ragner Rønholt atendeu a sua 

chamada. — Não sei como costumas trabalhar, mas o médico- 
-legista desperdiça um tempo precioso quando a Polícia não está 
presente desde o início. Ele teve de me resumir o que encontra-
ram da secção externa da autópsia.

— Oh, mas que diabo! — resmungou Rønholt. — Ele não 
apareceu?

— Pelo menos não apareceu no sítio onde todos nós está- 
vamos — respondeu Louise, acrescentando que já estava a sair 
de lá. 

— Espera só um minuto — disse o chefe. — Deixa-te estar 
aí e já te ligo de volta.

Depois de ele desligar, Louise desceu as escadas até ao átrio, 
e permaneceu lá durante um bocado enquanto esperava a cha-
mada telefónica. Por fim, perdeu a paciência e atravessou a rua 
até ao carro.

Acabara de se sentar ao volante quando o nome de Rønholt 
lhe surgiu no ecrã do telemóvel.

— Já saíste daí?
— Estou prestes a fazê-lo… — respondeu ela, sem tentar es-

conder a irritação por a ter feito esperar.
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— Podes fazer-me um favor e apanhar o Eik no Ulla, em 
Sydhavnen? — perguntou ele. — Parece que ele está a ter difi-
culdades em regressar ao trabalho depois das férias.

Louise suspirou e pediu-lhe a morada. Irritada, ignorou o 
agradecimento de Rønholt enquanto escrevia o nome da rua em 
Sydhavnen no GPS.

Número 67. Louise não conseguia encontrar a porta 67, apenas 
a 65 e a 69. Entre estes números situava-se um bar decadente  
e fechado, a porta escondida atrás de grades enferrujadas.

Quando prestes a regressar ao carro, um camião de distribui- 
ção de cerveja parou e buzinou. Louise voltou-se e deparou-se 
com o condutor que já saíra da cabina e começara a descer a 
larga porta traseira.

Seria capaz de jurar que o bar com o cartaz de publicidade à 
Carlsberg quase a cair estava abandonado há anos, mas uma mu-
lher atarracada e corpulenta com cabelo preto apareceu à porta 
e, com esforço, começou a destrancar as duas fechaduras da gra-
de enferrujada.

— Desculpe — começou Louise assim que a mulher abriu  
a grade. — Sabe se o número 67 fica nas traseiras?

A mulher arrastou a grade para dentro e afastou-se para o lado, 
enquanto os camionistas transportavam as caixas.

— O 67 é aqui — respondeu ela, e um cheiro rançoso a fumo 
concentrado e a cerveja entornada surgiu de detrás dela.

— Pediram-me para vir buscar um Eik Nordstrøm à Ulla. 
Conhece-a?

A mulher de meia-idade olhou para Louise por um momento, 
e depois gesticulou em direção à sala por detrás dela.

— Eu sou a Ulla. Ulla é também o nome do meu bar, e ele 
está ali dentro. 

Os homens substituíram os barris de cerveja enquanto Louise 
entrou e se dirigiu ao fundo da divisão, onde duas máquinas 
de jogos estavam encostadas à parede. Ao calcorreá-la, a alcatifa  
mostrou-se pegajosa em vários sítios, e nas mesas estavam ainda 
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vários cinzeiros cheios. Ulla estava a tratar da limpeza depois de 
uma noite de trabalho.

Nordstrøm estava deitado ao comprido em quatro cadeiras dis-
postas numa fila contra a parede. Alguém o cobrira com um pe- 
queno cobertor de lã. De boca aberta, ressonava ligeiramente,  
e o seu cabelo oleoso e comprido tapava-lhe a testa e caía-lhe 
sobre o nariz.

— Está aqui alguém à tua procura, amor — disse Ulla, 
que, com uma mão no seu casaco de couro preto, o começou a  
abanar.

Louise retrocedeu alguns passos e amaldiçoou Rønholt. 
— Deixe lá, esqueça. Não vale a pena. 
Ela estava prestes a ir-se embora quando Ulla a deteve. 
— Dê-lhe só uns dois minutos e ele fica pronto. 
Louise permaneceu no mesmo sítio e viu Ulla caminhar até 

atrás do balcão e pegar num copo de shot e numa garrafa de 
licor Gammel Dansk, que levou consigo e pousou na mesa antes 
de recomeçar a abanar Eik.

Ele grunhiu quando, por fim, se levantou com muita dificul-
dade, e aceitou o copo que Ulla lhe entregou. Fechou os olhos e 
inclinou a cabeça para trás, despejando a bebida pela garganta  
e rapidamente aceitando outra.

Então, redirecionou o olhar e tentou fitar Louise.
— Quem és tu, pá? — perguntou ele, e a sua voz soou como 

se vinda de um cano velho e enferrujado.
— O Rønholt pediu-me para te vir buscar — respondeu ela. 

— As tuas férias acabaram.
— Diz-lhe que ele pode ir ao raio que o parta — resmungou 

ele ao acender um cigarro que tirou de um maço espalmado em 
cima da mesa.

Louise observou-o durante um momento, antes de se virar 
e sair. Lá fora, os camionistas estavam quase a fechar a porta do 
camião e Ulla começou a repor a grade.

— Espera! — disse uma voz débil no interior do bar.
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Ele saiu cambaleante e piscou os olhos sob a luz intensa do 
sol, ao mesmo tempo que passou as mãos pelo cabelo um pouco 
comprido. Por um momento, pareceu que perderia o equilíbrio; 
porém, não tardou a segui-la em direção ao carro.

— Conheço-te? — perguntou ele, atirando o cigarro para  
a berma da estrada.

Louise meneou a cabeça e apresentou-se. 
— Era suposto teres aparecido no Instituto de Medicina Legal 

há três horas, por isso, substituí-te.
Ela abriu a porta do lado do pendura e ajudou-o a entrar no  

carro. Mal contornara o veículo, já ele encostara a cabeça e ador- 
mecera.

A viagem de volta ao Departamento de Pessoas Desaparecidas 
teve como banda sonora um ressonar ligeiro, que Louise igno-
rou; ao invés, concentrou-se na mulher não identificada que 
regressara à câmara frigorífica no Instituto de Medicina Legal. 
Havia algo de vulnerável, de quase infantil, no lado do seu rosto 
que não fora desfigurado pela cicatriz enorme. Outrora, deveria 
ter sido bonita. Restava, contudo, saber até quando o fora. 

Louise deixou eik Nordstrøm no parque de estacionamento.  
Ele permaneceu sentado no carro, de olhos fechados, quando 
ela bateu com a porta. Em seguida, dirigiu-se ao seu gabinete, 
de olhos fixos no chão de linóleo cinzento, para assim não dar  
a conhecer a fúria que lhe queimava as entranhas.

Pousou a mala no chão e fechou a porta. As paredes estavam 
ainda nuas, mas Louise notou que haviam instalado persianas 
durante a sua ausência.

A luz do sol entrava com força na sala, por isso, abeirou-se 
da janela para ajustar as persianas antes de se sentar à mesa  
e ligar o computador. Ela encontrou o ficheiro que continha os 
currículos e as suas anotações sobre as três pessoas que julgava 
adequadas para trabalhar consigo no departamento, enquanto 
ponderava se Henny Heilmann não seria também uma possível 
candidata.
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A sua anterior responsável de grupo, que, após a reforma poli- 
cial, fora transferida para a Radiocomunicação, tivera uma longa 
carreira no Departamento de Homicídios. Era uma das investi-
gadoras mais experientes que Louise conhecia; contudo, talvez 
não tivesse as capacidades necessárias para voltar ao rebanho, 
pensou ela, reconhecendo que Heilmann era uma aposta arris-
cada. Era possível que se mostrasse incrivelmente empenhada e 
eficiente como outrora, mas era também possível que lhe fosse 
difícil manter um ritmo acelerado.

Alguém bateu à porta. Um segundo mais tarde, Eik Nordstrøm 
invade o escritório com um par de caixas empilhadas em cima 
de uma cadeira, que vai empurrando à sua frente com o auxílio 
de um pé.

— Ah! Muito bem, já há aqui uma cadeira — reparou ele,  
e parou à entrada.

— Que se passa aqui? — perguntou Louise, que recolheu  
rapidamente as suas anotações, enquanto notava que ele pas-
sara água pelo cabelo e o arranjara. Ela presumiu que ele tinha 
uma t-shirt limpa no escritório e que se tinha lavado rapidamen-
te no vestiário.

— Estou a mudar-me para aqui — disse ele, acenando em 
direção ao lugar vazio no outro lado da janela. — Sempre quis 
ter uma parceira.

Louise levantou-se, estupefacta.
— Mas nós os dois não vamos trabalhar juntos! — ripostou 

ela. — A Agência Especial de Busca funciona como uma unida-
de paralela à tua.

— Sim — ele concordou, ao mesmo tempo que punha as cai- 
xas de cartão na secretária. — E a agência é composta por ti e por  
mim. Foi-me agora mesmo dito que deveria empacotar as minhas  
coisas e mudar-me para aqui, para junto de ti. 

— Se assim é, houve decerto um mal-entendido. Quem te 
disse isso?

Eik atirara o casaco de couro ao chão e começara a esvaziar 
as duas caixas.
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— O Rønholt. Ele atribuiu-me o caso da mulher encontrada 
na floresta.

Louise, incrédula, fitou-o. 
— Certo, mas não tens de estar aqui para trabalhar no caso, 

correto? — tentou retorquir.
— Tenho, sim, porque vou trabalhar contigo — disse ele, 

que tossiu como se os seus pulmões ainda não tivessem acor- 
dado.

Ela manteve-se em silêncio durante um momento e permi-
tiu que as palavras do colega assentassem. Então, pegou num 
ficheiro que estava na mesa e saiu do gabinete no preciso mo-
mento em que ele retirava a cadeira suplente da divisão. 

— o røNhoLt está aqui dentro? — perguntou ela à secretária 
do seu chefe. Hanne Munk tinha, também ela, trabalhado no 
Departamento de Homicídios uns anos antes, mas por pouco 
tempo. O seu cabelo ruivo e comprido, a roupa colorida e as suas 
tendências espirituais não tinham sido propriamente do agrado 
do superintendente Willumsen, por isso, em poucos meses, ele 
conseguira afugentá-la. 

— Não podes entrar agora — disse ela. — O Ragner está a 
preparar-se para uma reunião com o comissário nacional. 

— Preciso de falar com ele. Só demoro uns dois minutos — 
insistiu Louise, que avançou pelo antegabinete.

Hanne saltou e alcançou-a antes de Louise conseguir erguer 
o braço e bater à porta. 

— Não podes simplesmente entrar por aí adentro e inter-
rompê-lo.

Ela bloqueou-lhe o caminho, lançando a Louise um olhar 
furioso. 

— E ele não vai ter disponibilidade durante o resto do dia. 
Mas, claro, estás à vontade para marcar uma reunião para esta 
semana. 

— Para lá com isso! — disse Louise. Manteve-se com o rosto 
colado ao de Hanne, não dando sinais de querer desistir.
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Nesse instante, a porta abriu-se e Ragner Rønholt quase tro-
peçou na sua secretária, que ainda bloqueava a entrada.

— Olá, olá! — disse ele, agarrando nos ombros de Hanne 
para recuperar o equilíbrio, enquanto sorria a Louise. — Fico 
contente por teres conseguido trazer o Eik. Ele é um tipo porrei-
ro assim que abandona a vida airosa que leva nas férias.

— Sim, bem, sobre isso… — Louise passou por Hanne, e em- 
purrou Rønholt novamente para dentro do gabinete, fechando a 
porta atrás de si. — O nosso acordo era bem explícito: eu posso  
escolher a pessoa com quem vou trabalhar no novo departamento.

Ela entregou-lhe os papéis.
— Aqui está uma lista de pessoas que considero qualificadas.
Contudo, ao entregar-lhe os documentos, Louise lembrou-se 

das pequenas notas que havia feito, e que eram apenas para ela 
ler, e arrancou-lhe os papéis das mãos.

— Nunca me disseste que me irias despejar um bêbado qual- 
quer em cima.

— Quem falou em despejar seja quem for? — Rønholt mos- 
trou-se defensivo, um vinco profundo ao longo da testa. — O Eik 
é o meu melhor homem, e tenho a certeza de que vocês os dois 
podem formar uma dupla imbatível. 

Imbatível? Louise estava estupefacta com tal escolha de pa-
lavras e com quão facilmente havia despejado o colega em cima 
dela. 

— Ele estava a dormir num bar. Assim que acordou, embor-
cou dois copos de Gammel Dansk, e ainda nem se tinha levan-
tado… Isso não é ser imbatível. Bem, esquece. Eu quero o Lars 
Jørgensen. Tenho a certeza de que ele pode ser rapidamente 
transferido. 

Rønholt pusera-se atrás da mesa e olhava para ela. 
— É certo que o Eik luta contra alguns demónios, e que estes 

são, por vezes, mais fortes do que ele. Mas, às vezes, as fraquezas 
das pessoas podem também tornar-se os seus pontos fortes — 
disse ele. — O Lars Jørgensen é uma possibilidade. Mas dá uma 
oportunidade ao Eik. Para começar, sugiro que identifiquem  
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a mulher, que investiguem se há algum parente que precise de 
ser notificado e, então, encerraremos este caso.

Ele olhou para o relógio e tirou o casaco do cabide. 
— Estou atrasado. Hoje à noite, temos o nosso jogo de bridge  

e cabe-me a mim arranjar a tábua de queijos, por isso, não apa-
reço depois da reunião.

Louise seguiu-o, mas estacou à porta. Eik Nordstrøm estava 
no antegabinete, onde conversava com Hanne, que anuía e sorria 
a todas as palavras que ele proferia.

— Então, como vamos descobrir a identidade da nossa desco- 
nhecida? — perguntou Louise. — Se não estiveres muito ocupa-
do, claro. 

Ela atravessou o gabinete, bem ciente do seu tom de voz azedo,  
e ouviu Eik sussurrar ao ouvido de Hanne algo que a fez dar uma 
risadinha antes de correr para apanhar Louise no corredor.

— Queres um café? — perguntou ele, virando-se para entrar 
na cozinha.

— Não, obrigada, eu bebo chá — Louise parou, surpresa,  
à porta da Toca do Rato. O gabinete transformara-se. Parecia, de 
repente, que alguém se tinha mudado. Aqueles cartazes de mú-
sica talvez não fizessem o seu género, mas, pelo menos, parecia 
habitado.

— Bem, não sei o que dizer — disse ela.
— Se te incomodar, posso deitar tudo fora — ouviu ela atrás 

de si, onde Eik a observava com uma chávena de café e duas 
sanduíches de queijo nas mãos.

— Não, não há problema — respondeu ela rapidamente. 
Na verdade, estava feliz por deixar a decoração a cargo de outra 
pessoa. Era sempre agradável ter algumas coisas na sala, mas 
Louise não demonstrava particular interesse pelos detalhes.

Dirigiu-se à mesa, tirou a sua cafeteira elétrica do armário  
e encontrou um saquinho de chá na mala.
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— Marquei este caso a preto, para que a mulher 
possa ser classificada como morta no registo 
da Interpol — disse Louise. Ela olhou para 

Eik, que comia agora a sua segunda sanduíche. — Porém, antes 
de divulgarmos a foto nos meios de comunicação social, talvez 
fosse melhor enviá-la às esquadras de todos os distritos policiais  
e à Interpol, não?

Ela esperou uma resposta, insegura que estava do procedi-
mento correto. O caso fora transferido para o Departamento de 
Pessoas Desaparecidas assim que a Polícia de Holbæk se aperce-
beu de que era incapaz de identificar a mulher por conta própria.

— Embora de pouco adiante às esquadras dos outros distritos  
policiais, uma vez que não tenho um nome para lhe associar — 
acrescentou ela.

Ele abanou a cabeça enquanto terminava rapidamente de 
mastigar. 

— Só iremos perder tempo se ficarmos parados à espera  
de que alguém a identifique por acaso. Quando se trata de corpos 
não identificados, começamos normalmente por nos concentrar 
na área onde foram encontrados. 

— Tudo bem — disse Louise. — Foi encontrada por um guarda- 
-florestal na quinta-feira de manhã, junto ao lago Avnsø, no cen-
tro da Zelândia. Sabes de que zona estou a falar? 
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Ele abanou a cabeça e ela indicou várias localizações: 
— Hvalsø, Skov Hastrup, Særløse, Ny Tolstrup. Há lá um 

centro de refugiados.
— Fica abaixo de Køge? — perguntou ele ao sacudir as miga-

lhas da sua t-shirt preta.
— Não, não fica perto de Køge — suspirou ela. — Fica entre 

Roskilde e Holbæk. O guarda-florestal andava a limpar o mato 
quando a avistou; no entanto, não sabe nada acerca da vítima e  
não detetou quaisquer sinais que indiquem que alguém se tenha 
instalado na floresta.

Ela voltou a verificar as informações da autópsia, mas nada 
disse quando Eik lhe segurou na mão para a deter. 

— Preciso de encher de novo. — Pegou na sua caneca e saiu. 
— Sabemos se a Polícia local fez buscas na área em redor da 

ladeira de onde ela caiu? — perguntou ele ao regressar. 
— O relatório da Polícia de Holbæk diz que no topo da en-

costa havia marcas evidentes de derrapagem no solo molhado —  
confirmou Louise. — Choveu durante a noite, mas não encon-
traram pegadas além das dela. 

— Talvez vivesse na floresta — sugeriu Eik. — Seria uma 
sem-abrigo?

Louise pousou o sucinto relatório da Polícia quando alguém 
bateu à porta. Hanne espreitou pela porta entreaberta, os cantos 
da sua boca curvados para baixo, e Louise lembrou-se de que 
não tinha ainda afixado a placa com o seu nome na porta. 

— Seria bom que as coisas não viessem todas parar à minha 
mesa. Estão a amontoar-se!

— Chegou alguma coisa para mim? — perguntou Louise. 
Talvez fosse correspondência remetida pelo Departamento de 
Homicídios. O chefe do Grupo de Negociações concordara que 
Louise deveria estar isenta de novas tarefas, enquanto punha a 
nova unidade a funcionar, por isso, não esperava, na verdade, 
que lhe enviassem fosse o que fosse. 

— Tens lá um convite para a festa de verão e a lista com os con- 
tactos telefónicos que imprimi para ti.
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— E porque não os trouxeste, se pretendias passar por aqui?
— Não posso andar por aí a distribuir o correio por toda a 

gente do departamento — respondeu a mordaz Hanne.
— Oh, mas normalmente não te pareces importar — disse 

Eik, que lhe piscou o olho.
— Tu és diferente — murmurou Hanne.
Louise olhou fixamente para a porta durante alguns segundos 

depois de Hanne a fechar. Então, abanou a cabeça.
— Ela não está habituada a ter competição — disse Eik,  

recostando-se na sua cadeira para tirar um maço de cigarros  
amassado do bolso. — A Hanne é a rainha do departamento, 
aquela que todos nós cortejamos. 

Ele retirou um cigarro achatado do maço e levou-o à boca, 
enquanto procurava um isqueiro. 

— Não se pode fumar aqui dentro — disse Louise quando 
ele, depois de encontrar um isqueiro na gaveta da secretária, 
estava prestes a acender o cigarro.

Ele ergueu uma sobrancelha e fitou-a durante um momento 
antes de guardar o isqueiro de novo dentro da gaveta. 

Louise pousou o relatório policial na mesa.
— No que diz respeito a listas de pessoas desaparecidas — 

continuou ela —, só pesquisei no último mês, ao início. E só nos  
indicou a mulher do norte da Jutlândia e um menino de Næstved. 
Por isso, recuei um ano, mas, nesse período, não havia dados 
sobre uma mulher nesta faixa etária. Por fim, recuei cinco anos.

Louise tinha as listas da Polícia numa pilha à sua frente.
— Ninguém se enquadra na descrição. A grande cicatriz se-

ria, sem dúvida, mencionada como um dos seus traços distin-
tos. A mulher não foi dada como desaparecida.

Eik, aparentemente inquieto, girava ainda o cigarro nos lá-
bios.

— Dá-me as listas e eu dou-lhes uma olhadela — disse ele, 
saindo já pela porta com o isqueiro na mão.

— Vai lá fumar esse maldito cigarro, para que te possas con-
centrar! — gritou ela, irritada, e sentou-se à espera.
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— eNvia-me aqueLa fotografia do rosto da mulher — disse ele 
sete minutos mais tarde, quando regressou.

Depois de examinar a fotografia, ele afirmou: — Se é dina-
marquesa, alguém a deverá reconhecer. Esta cicatriz é tão im-
pressionante, que não há como não a reter.

Louise anuiu.
— Queres que escreva uma descrição e envie a fotografia para  

os meios de comunicação social? Tenho a lista de contactos que 
usamos para dar os alertas de pessoas desaparecidas. 

— Sim, por favor — disse ela, contente por finalmente o ver 
um pouco animado. Ela olhou para o relógio. — Tenho um com-
promisso em Roskilde, por isso, hoje saio um pouco mais cedo. 

Ela tentava ainda habituar-se ao facto de a sua querida ami-
ga Camilla Lind se ter recentemente mudado, com o seu futu-
ro marido, para um enorme solar em Boserup, nas imediações 
de Roskilde. Depois de o seu irmão morrer e de a sua irmã ter 
abandonado o seu cargo como diretora de uma empresa fami-
liar, Frederik, o namorado de Camilla, decidira deixar os Estados 
Unidos e regressar à Dinamarca, para assim gerir a Termo- 
-Lux. 

Louise jamais imaginara que Camilla se viria a tornar uma 
senhora «da nobreza». Ela sabia que o pequeno apartamento da 
sua amiga junto às piscinas de Frederiksberg estava à venda, e 
que Markus tinha mudado de escola há cerca de um mês por-
que Frederik Sachs-Smith o inscrevera num colégio privado em 
Roskilde. Os acontecimentos tinham-se encadeado a um ritmo 
alucinante, e o casamento estava agora iminente. Louise passara 
por uma loja da Panduro Hobby de modo a comprar mais péro-
las para os convites. Camilla insistira em fazê-los ela mesma,  
e Louise prometera-lhe levar-lhe os materiais depois do traba-
lho, apesar de achar tudo aquilo uma enorme perda de tempo.

Ela suspirou ao pensar no que a aguardava, cansada que es-
tava de ser arrastada para os preparativos do casamento. A sua 
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amiga parecia ter entrado num estado de um romantismo lame-
chas e bacoco.

— ProNto, está feito! — Eik Nordstrøm quebrou o silêncio 
pouco depois. — A descrição e a fotografia foram enviadas jun-
tamente com um comunicado, no qual se pede para contacta-
rem a Agência Especial de Busca caso reconheçam a mulher ou 
façam ideia de quem poderá ser.

Expetante, olhou para Louise.
— Ótimo — elogiou-o ela. — Já viste as fotografias que 

tiraram quando a encontraram?
Ele abanou a cabeça.
Louise selecionou-as no ecrã e enviou-lhas.
O rosto sulcado de Eik tornou-se sério ao inclinar-se em frente 

e analisar atentamente as fotografias. 
— A minha mãe tinha camisas floridas como esta, que tam-

bém fechavam com vários ganchos à frente — disse ele. — Creio 
que as usavam nos anos sessenta, mas até se poderia pensar que 
ainda não tinham inventado os fechos de correr. Nem sabia que 
estas camisas ainda existiam…

Louise observou a imagem e anuiu. A ter em conta a roupa, 
parecia que, de facto, a mulher parara no tempo.

— E que tal irmos ao local e falarmos com o homem que a 
encontrou? — continuou ele. — Podemos pressioná-lo um pou-
co e obter mais informações. 

— Planeei fazê-lo amanhã bem cedo — disse Louise, que 
ponderou, por um instante, se o seu parceiro temporário pre-
tendia aparecer sozinho no dia seguinte ou se ela teria de o ir 
buscar novamente.

— Bem, podes ir para Roskilde à vontade — disse ele, desli- 
gando o seu computador e vestindo o casaco de couro. — Posso 
falar com ele. Não tenho mais nada que fazer.

Louise desviou os olhos do ecrã e observou-o, enquanto ele 
retirava o último cigarro do maço, amassando-o e atirando-o 
para o caixote do lixo em seguida.
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— Não é propriamente um caso de grande prioridade e que 
necessite de horas extras — protestou ela, que supôs estar pe-
rante aquele tipo de pessoa que entrava tarde para depois fazer 
horas extras quando se mantinha ao serviço para lá das 16 horas.  
Ah, não, esse esquema não funcionaria com ela… — Nem sequer 
sabes onde fica o lago Avnsø!

— Pois não, mas tenho um GPS.
— Claro, e vais encontrar o percurso até à floresta, mas não 

passas daí. Não há rede depois de entrares no mato.
Normalmente, era ela quem insistia em terminar as coisas, 

o que a levou a perguntar-se se não seria aquele um sinal de que 
estava a ficar velha e complacente…

Entretanto, Louise observou o colega enquanto este vestia o 
casaco. Hum… Isso é que era bom… Não, nem pensar, não estou 
a perder qualidades, nada disso, decidiu ela, pegando na sua 
mala. Podia ter acabado de fazer 40 anos, mas ainda não estava 
pronta para ser gorda e decrépita. 

À saída, pararam no gabinete de Hanne. Louise deixou que Eik 
recolhesse as chaves para um dos dois carros do departamento. 
Contudo, quando chegaram lá baixo, ela ergueu a mão.

— Eu conduzo — disse ela, com determinação.
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