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Vida minha, prometo-te de todo o coração
pertencer-te
até a morte extinguir a minha paixão ardente 
por ti e pela alegria.

Halldis Moren Vesaas, À Vida, 1930

Em Chamas vale.indd   9 15/06/2018   17:44



11

Prólogo
SETEMBRO DE 2007

Parece-lhe que, à sua volta, está tudo escuro, mas não tem a certeza. Não 
consegue abrir os olhos. O chão está frio? Ou molhado?

Acha que pode estar a chover. Sente um toque no rosto. Indícios de 
neve? O primeiro nevão?

Jonas adora a neve.
Jonas.
Cenouras murchas na cara dos bonecos de neve, tufos de relva e 

de terra. Não, agora não. Não podes ser tu, Frosty, o Homem de Neve. 
Pois não?

Tenta erguer o braço direito, mas não consegue. Mãos. Será que ainda 
as tem? O polegar contrai-se.

Ou assim lhe parece.
Sente a pele quebradiça e delicada como flocos de neve. Há chamas 

por todo o lado. Que calor. A cara escorre-lhe como massa de panqueca 
numa frigideira escaldante.

Jonas adora panquecas.
Jonas.
O chão treme. Vozes. Silêncio. Abençoado silêncio. Protege-me, por 

favor. Tu, que me guardas.
Vai ficar tudo bem. Não tenhas medo. Eu tomo conta de ti. 
O riso esvai-se. Não consegue respirar. Agarra-me na mão, com força.
Mas onde estás?
Aí. Estás aí. Estávamos aqui. Tu e eu.
Jonas adora que haja um «tu e eu». 
Jonas.
Horizontes. Cai neve numa superfície azul, infinita. Com um chape, 

rompe a superfície; linha e anzol afundam-se.
Madeira fresca sob os pés. Os olhos continuam colados.
Vai ficar tudo bem. Não tenhas medo. Eu tomo conta de ti.
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Sente a varanda debaixo dos pés. Está bem seguro.
Ou assim julga.
Mãos vazias. Onde estás?! Volta atrás uns minutos, por favor… por favor, 

volta atrás!
Uma parede de escuridão. Tudo se reduz à escuridão. Sirenes a 

aproximarem-se.
Consegue abrir um olho. Não é neve. Não é chuva. Apenas escuridão.
Até agora, nunca vira a escuridão. A verdadeira escuridão, nunca a 

tinha visto, nem o que ela oculta. 
Mas agora vê.
Jonas tinha medo do escuro.
Ele adora Jonas.
Jonas.
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JUNHO DE 2009

Ela tem os caracóis louros ensopados de sangue.
O chão abriu-se, tentou engoli-la. Ficaram de fora a cabeça e o tronco. 

O corpo rígido é suportado pela terra húmida; parece uma rosa ver- 
melha, de caule comprido, solitária. O sangue escorre-lhe pelas costas 
em traços finos e compridos, como lágrimas numa face melancólica.  
As costas desnudas parecem uma pintura abstrata.

Ele avança, hesitante, para o interior da tenda, olhando para ambos 
os lados. 

Vai-te embora, diz a si mesmo. Isto não te diz respeito. Dá meia-volta, 
sai, volta para casa, esquece o que acabaste de ver. Mas não consegue. 
Como é que se consegue?

— Está aí alguém?
Respondem os ramos açoitados pelo vento e nada mais. Avança mais 

uns passos. O ar está sufocante e húmido. O cheiro desperta-lhe lem-
branças. Mas de quê?

Ontem não havia tenda nenhuma ali. Para uma pessoa como ele, 
que passeia o cão todos os dias no parque Ekeberg, seria impossível re- 
sistir à visão daquela tenda branca e grande. À bizarra localização. Tinha 
de espreitar o interior. 

Oxalá não o tivesse feito.
A mão não está onde devia estar. Jaz, cortada, ao lado do braço, como 

que desmontada do pulso. A cabeça pende sobre o ombro. Ele observa-
-os novamente, aos caracóis louros. As manchas vermelhas espalhadas 
dão-lhe o aspeto de uma peruca. 

Acerca-se da jovem, mas para abruptamente, começando a hiper-
ventilar até ao ponto em que deixa de respirar. Os músculos do estô-
mago contorcem-se e ameaçam expelir o café e a banana que comeu ao 
pequeno-almoço, mas consegue reprimir o impulso. Retrocede, caute-
loso, a piscar os olhos, antes de a examinar novamente.
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Um olho está fora da órbita. O nariz foi esmagado de encontro ao 
crânio até ficar quase indistinguível. O maxilar contém mossas, cor-
tes e manchas roxas. Sangue espesso e escuro jorrou de um buraco na 
testa, descendo pelos olhos e pela cana do que resta do nariz. Um dente 
pende de um fio de sangue coagulado, atrás do lábio inferior. Há mais 
dentes espalhados na relva, em frente daquela mulher que outrora teve 
um rosto.

E que já não tem.
A última coisa de que Thorbjørn Skagestad se lembra, antes de sair 

cambaleante da tenda, é do verniz das unhas. Vermelho-sangue.
Tal como as pesadas pedras caídas à volta dela.

Henning Juul não sabe por que motivo se senta naquele lugar. Naquele 
lugar específico. O assento tosco, enfiado na encosta, é duro. Áspero e 
imperfeito. E, contudo, é nele que se senta sempre. Naquele preciso 
lugar. Por entre as ripas do banco, crescem beladonas — não se detendo 
por ali, mas subindo a encosta até ao centro desportivo Dælenenga. 
Abelhões impacientes zumbem à volta das bagas venenosas. A madeira 
está molhada. Sente-a no traseiro. Se calhar, devia mudar de calças 
quando voltar a casa, embora tenha a certeza de que a ideia nem lhe 
vai ocorrer. 

Henning costumava ir para ali sempre que lhe apetecia fumar. 
Agora não fuma. E não por ser mais saudável ou sensato. A mãe tem 
pulmões de fumadora, mas não é isso que o impede. Deseja desespera-
damente conseguir fumar. Aqueles amigos brancos e cilíndricos, sem-
pre contentes por o verem, mas que infelizmente partiam rapidamente. 
Mas não pode, não pode mesmo.

Há pessoas à volta, mas ninguém se senta ao seu lado. Uma mãe, ao  
fundo, junto ao campo de futebol, olha para si de relance, desviando logo  
o olhar. Ele habituou-se aos olhares das pessoas que fingem não ver. 
Curiosas por saber quem será ele, o que lhe terá acontecido e por que 
razão se senta naquele lugar. Mas nunca perguntam. Nunca se atrevem.

Não as censura.

Quando o Sol começa a pôr-se, levanta-se com intenção de partir.  
Arrasta uma perna. Os médicos disseram-lhe para tentar andar com na- 
turalidade, mas é difícil. Dói demasiado. Ou talvez não doa o suficiente.

Ele sabe o que é a verdadeira dor.
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Caminha arrastando o pé para o parque Birkelunden, passando pelo  
pavilhão que foi recentemente restaurado e que tem um telhado novo. 
Uma gaivota grasna. No parque Birkelunden as gaivotas abundam. 
Odeia-as. Mas gosta do parque.

Sempre a coxear, passa por namorados na horizontal, barrigas ao léu,  
latas de cerveja a soltar espuma e colunas de fumo de brasas de chur-
rascos já quase consumidas. Um velhote franze a testa, concentrado, 
e lança uma bola metálica contra um grupo de outras bolas metálicas 
no cascalho, onde, desta vez, as crianças deixaram em paz a estátua de 
bronze com o cavalo. O homem falha. É raro falhar. 

És tu e eu, pensa Henning. Temos muito em comum. 
O primeiro pingo de chuva cai, ao virar para Seilduksgata. Mais uns  

passos, e deixou para trás o rebuliço de Grünerløkka. Não gosta de baru-
lho. Não gosta do Chelsea nem dos polícias de trânsito, mas a esse res-
peito nada pode fazer. Vê polícias de trânsito por toda a Seilduksgata. 
Desconhece se entre eles há adeptos do Chelsea. Mas Seilduksgata é a 
sua rua.

Gosta de Seilduksgata.
Segue caminho, com a chuva a cair-lhe na cabeça, em direção ao 

sol que pousa sobre a velha fábrica de velas, e que deu origem ao nome  
da rua. Deixa os pingos tombarem do alto, semicerrando as pálpebras 
para discernir melhor os contornos do objeto à sua frente. Um guin-
daste gigante amarelo rompe o céu. Encontra-se ali há uma eternidade. 
As nuvens continuam cinzentas.

Henning aproxima-se do cruzamento em que Markvei tem prio-
ridade sobre quem vem da direita e pensa que amanhã tudo pode ser 
diferente. Desconhece se é uma ideia original ou se foi plantada na sua 
mente. Possivelmente, nada se alterará. Talvez apenas mudem as vozes 
e os sons. Alguém que grita. Alguém que murmura.

Talvez tudo seja diferente. Ou nada. Nesta tensão fica um mundo 
virado do avesso. Ainda pertencerei a ele?, pergunta-se. Ainda lá tenho 
lugar? Terei a força que é necessária para desvendar as palavras, as memó-
rias e os pensamentos que, segundo entendo, existem profundamente enrai-
zados em mim?

Não sabe.
Não sabe muita coisa. 
Entra no apartamento depois de subir os três compridos lanços de 

escadas, cheios do pó que se solta da sujidade entranhada na madeira. 
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Uma transição adequada para a sua casa. Vive numa espelunca. Prefere 
assim. Não se considera merecedor de um corredor comprido, de guarda- 
-roupas grandes como centros comerciais, de uma cozinha cujos armá-
rios e gavetas pareçam um rinque de patinagem acabado de alisar, de 
eletrodomésticos que se limpam a si mesmos, de soalhos delicados que  
convidam a uma dança lenta, de paredes cobertas de clássicos e manuais; 
nem sequer merece um relógio moderno, um suporte de velas da Georg  
Jensen, ou uma colcha feita de prepúcios de beija-flores. Só precisa de 
um colchão, de um frigorífico e de um lugar para se sentar quando a 
escuridão o invade. Porque isso é inevitável.

Sempre que fecha a porta de entrada, tem uma sensação estranha. 
A respiração acelera-se, ele fica quente e com as mãos suadas. À direi- 
ta, no hall, há um escadote. Pega nele, sobe-o e encontra o saco Clas 
Ohlson no antigo chapeleiro verde. Retira uma embalagem de pilhas, 
leva a mão ao detetor de fumo, retira a pilha que lá se encontra e troca-a 
pela nova.

Testa o dispositivo, para garantir que funciona.
Quando a respiração regressa ao normal, volta a descer do escadote. 

Aprendeu a gostar de detetores de fumo. Gosta tanto deles que possui 
oito.
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Vira-se para o lado com um resmungo de desalento quando o despertador  
toca. Estava a meio de um sonho que se evapora quando abre as pálpe-
bras, deixando entrar a manhã. Havia uma mulher no sonho. Não se 
lembra do aspeto dela, mas sabe que era a Mulher dos Seus Sonhos.

Henning solta um palavrão, levanta-se e perscruta o quarto. A vista 
detém-se nos frascos de comprimidos e na caixa de fósforos que todas 
as manhãs o saúdam. Suspira, desliza as pernas para fora da cama e pensa 
que é hoje, é hoje o dia em vai conseguir.

Expira, esfrega a cara e começa com a tarefa mais simples. Os mal-
ditos comprimidos sabem a giz. Como sempre, toma-os a seco por ser  
mais penoso. Enfia-os no fundo da garganta, engole e espera que desapa- 
receram pelo esófago, que façam o trabalhinho que, afirma o Dr. Helge 
com entusiasmo, é para o bem de Henning.

Pousa o frasco com demasiada força na mesa de cabeceira, como 
que para despertar. Pega na caixa de fósforos e abre-a aos poucos, obser-
vando o conteúdo. Vinte soldados de madeira do Inferno. Tira um e 
examina o enxofre, aquela ponta de mal concentrado. A caixa anuncia 
«Fósforos Seguros».

Uma contradição evidente.
Encosta o fósforo à parte lateral da caixa e prepara-se para o acen-

der, mas as mãos crispam-se. Concentra-se, encaminhando todas as 
suas forças para as mãos, para os dedos, mas o exasperante pedaço 
de madeira recusa-se a mover-se, a obedecer à ordem, desinteressado. 
Henning começa a suar, sente um aperto no peito e tenta respirar, mas 
de pouco lhe vale. Faz uma segunda tentativa, retirando outra pequena 
espada do mal, e ataca com ela a caixa de fósforos, mas depressa per-
cebe que, desta vez, não tem o mesmo espírito de luta, e muito menos 
a mesma força de vontade, e desiste de tentar transformar pensamento 
em ação. Ocorre-lhe que tem de respirar e reprime a vontade de gritar.
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Ainda é muito cedo. Pode ser por causa disso. Arne, que vive no 
andar de cima, ainda deve estar a dormir, embora costume recitar a 
poesia de Halldis Moren Vesaas dia e noite sem parar. 

Henning suspira e pousa com cuidado a caixa de fósforos precisa-
mente no local em que se encontrava. Passa suavemente as mãos pela 
cara. Apalpa as zonas em que a pele está diferente, mais macia, mas não 
muito. As cicatrizes visíveis em nada se comparam com as que existem 
por dentro, pensa, e então levanta-se da cama.

A cidade adormecida. É onde lhe apetece estar. É onde está. No bairro 
de Grünerløkka, em Oslo, ao romper da manhã, antes de a cidade entrar 
em ação, antes de os passeios junto aos cafés se encherem de gente, antes 
de os pais e as mães irem para o trabalho, as crianças serem deixadas 
nos infantários e os ciclistas, em corrida para Toftesgate, atravessarem 
tantos semáforos vermelhos quanto possível. Aqui e ali, veem-se algumas 
pessoas já na rua, bem como pombos, sempre à cata de alguma coisa.

Passa pela fonte da praça Olaf Ryes, atento ao som da água. É bom 
no que toca a ouvir. É bom a identificar sons. Imagina que não há ne- 
nhum outro ruído, além da água a correr; finge que este é o dia em que 
o mundo acaba. Se se concentrar, consegue discernir cordas subtis. 
Depois um violoncelo mistura lentamente o seu som grave antes de 
desaparecer, dando, aos poucos, lugar aos timbales que anunciam o tor-
mento que há de vir.

Hoje, no entanto, não tem tempo para se deixar envolver pela mú- 
sica matinal. Vai trabalhar. A mera ideia tira-lhe as forças às pernas. 
Ignora se Henning Juul existe ainda, aquele Juul que costumava conse-
guir quatro ofertas de emprego por ano, que fazia cantar os mudos, que 
convencia os dias a começarem mais cedo — apenas por sua causa —, 
pois seguia no encalce da presa e precisava da luz.

Ele sabe quem já foi, outrora.
Terá Halldis escrito um poema para alguém como eu? É bem possível.
Halldis tem um poema para cada um de nós.
Para ao chegar ao colosso de tijolo amarelo no cimo da Urtegata.  

As pessoas julgam, pelo facto de mostrar um enorme logótipo da 
Securitas, que a empresa de segurança ocupa todo o edifício, mas este 
também alberga um conjunto de empresas privadas e organismos 
públicos. Como, por exemplo, a www.123noticias.no, onde Henning tra-
balha, um jornal com edição exclusivamente online cujo slogan é «1-2-3 
Notícias — é tão fácil como 1-2-3!».
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Não lhe parece um bom slogan, embora não tenha qualquer inte-
resse no assunto. Foram corretos com ele, dando-lhe tempo para recupe- 
rar e organizar as ideias.

Uma cerca com três metros de altura e lanças pretas de metal 
rodeiam o edifício. O portão faz parte da cerca, e abre-se devagar para 
deixar sair uma carrinha de segurança Loomis. Henning passa pela 
pequena cabina do guarda, que está vazia, e tenta abrir o portão de 
entrada. Não se mexe. Espreita pela porta de vidro. Não vê ninguém. 
Prime um botão de aço escovado com uma placa que indica «Receção». 
Ouve-se uma resposta brusca, numa voz feminina: 

— Sim?
— Olá — diz, com a voz um pouco rouca. — Pode abrir a porta, por 

favor?
— Com quem se vem encontrar?
— Sou funcionário.
Segue-se um período de silêncio.
— Esqueceu-se do cartão de acesso?
Ele franze o sobrolho. Qual cartão de acesso?
— Não, não tenho cartão nenhum.
— Toda a gente tem um cartão de acesso.
— Eu não tenho.
Mais um silêncio. Ele espera por uma continuação, que não surge.
— Pode abrir a porta, por favor? 
Henning sobressalta-se com o ruído. A porta chia. Abre-a, algo atra-

palhado, entra e perscruta o teto. Os olhos identificam de imediato um 
detetor de fumo. Fica atento e só descansa quando percebe que a luz 
verde está a piscar.

O piso de pedra cinzenta é novo. Olhando em volta, percebe que 
muitas coisas mudaram. No chão, há plantas grandes dentro de vasos 
ainda maiores, as paredes estão pintadas de branco e decoradas com 
arte que ele não compreende. Agora existe uma cantina, à esquerda, 
atrás de uma porta de vidro. A receção fica do outro lado, também atrás 
de uma porta de vidro. Abre-a e entra. Mais um detetor de fumo no teto. 
Ainda bem!

A mulher ao balcão, com cabelo ruivo e rabo de cavalo, tem um ar 
agitado. Digita sem parar no teclado. A luz do ecrã banha uma expres-
são mal-humorada. Nas suas costas, encontram-se cacifos a transbordar 
de papéis, panfletos, cartas e encomendas. Um ecrã de televisão, ligado 
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a um computador, está montado na parede. A primeira página do jornal 
chama-lhe a atenção, e lê a manchete:

MULHER ENCONTRADA MORTA

A seguir lê a abertura:

Mulher encontrada morta dentro de uma tenda no parque 
Ekeberg. A polícia suspeita de homicídio.

Sabe que a redação ainda não cobriu a história, pois quer o título 
quer a abertura contêm a mesma informação. E os jornalistas ainda 
nem sequer visitaram o local do crime. O texto é acompanhado por uma 
imagem de arquivo com a fita policial a delimitar um local totalmente 
distinto.

Que bom. 
Henning aguarda que a rececionista lhe dê atenção. O que não acon- 

tece. Ele aproxima-se e diz:
— Bom dia. 
Ela olha finalmente para cima. A princípio, como se tivesse levado 

uma bofetada. Depois, a reação inevitável. O queixo descai, os olhos 
assimilam a figura — o rosto, as queimaduras, as cicatrizes. Não são 
grandes a ponto de constituírem um embaraço, mas conseguem provo-
car um olhar um tudo-nada demorado nas pessoas.

— Parece que vou precisar de um cartão de acesso — diz ele, o mais 
delicadamente que consegue. Ela não desvia o olhar, mas força-se a sair 
da bolha em que se refugiara. Começa a vasculhar nos papéis.

— Ah, sim. Hã, como se chama?
— Henning Juul.
Ela para e olha para cima, desta vez devagar. Uma eternidade passa 

até proferir:
— Ah, é você.
Ele anui, embaraçado. Ela abre uma gaveta e remexe noutros papéis 

até descobrir uma capa de plástico e um cartão de acesso.
— Este é um cartão temporário. O novo vai demorar algum tempo 

a chegar, e tem de o registar com o segurança para que consiga abrir o 
portão, e… bem, sabe como é. O código é 1221. Deve ser fácil de fixar. 
 — Entrega-lhe o cartão. — E preciso de lhe tirar uma fotografia.
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Ele fita-a.
— Fotografia?
— Sim. Para o cartão. E para acompanhar o seu nome, quando escre-

ver alguma coisa para o jornal. Assim, matamos dois coelhos de uma 
cajadada! Ah! Ah! Ah! — Ela tenta sorrir, mas os lábios estremecem-lhe 
ligeiramente. — Tirei um curso de fotografia — prossegue a rapariga, 
como se antecipasse o protesto da parte dele. — Não se mexa, que eu 
faço o resto. — Uma câmara aparece atrás do balcão. Está montada 
num tripé. Ela prepara-a. Henning não sabe para onde olhar, portanto, 
olha para um ponto à distância. — Assim está bom. Tente sorrir! — 
Sorrir. Não se recorda da última vez que sorriu. A rapariga clica três 
vezes em rápida sucessão. — Pronto! Sou a Sølvi — diz, e estica a mão 
sobre o balcão. 

Ele aperta-a. Pele macia, adorável. Não se lembra da última vez que 
sentiu uma pele macia e adorável a tocar na sua. Ela retribui o aperto, 
exercendo a pressão correta. Henning observa-a e solta a mão.

Virando-se para sair, questiona-se se ela terá reparado no sorriso 
que quase se formou nos lábios dele.
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Henning vê-se obrigado a passar o cartão novo pelo menos três vezes, ao 
ir da receção para o segundo andar. Embora o escritório continue no 
mesmo sítio, nada resta que lhe faça recordar aquela que prometia ser 
a sua segunda casa, dois anos antes. Está tudo mudado, até a carpete. 
Superfícies brancas e cinzentas, uma copa, e até aposta que existem 
copos e canecas lavados nos armários. Por todo o lado existem ecrãs 
planos fixos nas paredes, sobre as mesas.

Examina o espaço. Quatro detetores de fumo. Dois extintores, talvez 
mais. Ainda bem! Era o mínimo.

A divisão é ampla e em forma de «L». Existem postos de trabalho 
junto à janela, mesas e cadeiras tapadas por divisórias de vidro colo- 
rido. Há pequenos cubículos individuais para realizar entrevistas sem 
público nem ruído de fundo. Também existem casas de banho para 
deficientes, embora não veja uma única pessoa com aspeto enfermiço. 
Calcula que as leis a isso obriguem. A máquina de café sempre existiu, 
mas esta, agora, é um modelo de ponta, que demora 29 segundos a 
encher uma chávena de café simples. E não 4, como a antiga.

Henning adora café, como qualquer jornalista que se preze.
Identifica de imediato o burburinho. Canais de televisão estrangei- 

ros, transmitindo as mesmas notícias vezes sem conta. As notícias são  
sempre de última hora. Preços dos mercados bolsistas passam em 
rodapé. Uma montagem de ecrãs apresenta o que a NRK e a TV2 trans- 
mitem nas suas antiquadas, mas ainda práticas, emissões de texto.  
O canal noticioso transmite a programação ininterruptamente. Tam- 
bém tem uma legenda que sintetiza a notícia numa única frase. Ouve 
os estalidos de uma estação de rádio da polícia, como se o R2D2 da 
Guerra das Estrelas tentasse continuamente estabelecer contacto a par-
tir de uma galáxia muito, muito distante. É possível ouvir a estação 
de rádio Notícias 24 da NRK algures de uma telefonia. 
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Jornalistas com olhos cansados teclam nos computadores, telefones 
tocam, matérias são discutidas, abordagens, sugeridas. Num canto da  
redação, onde as histórias são ponderadas, avaliadas, recusadas, aprova-
das, polidas ou intensamente editadas, vê-se uma montanha de jornais 
— atuais e antigos — que vão sendo levados pelos jornalistas acabados 
de chegar para tomar o primeiro café do dia.

O habitual caos controlado. E, no entanto, tudo lhe parece estranho. 
A descontração sentida após anos a calcorrear as ruas, a estar em campo, 
a aparecer no local do crime, sabendo que nadava no seu elemento, 
desapareceu por completo. Tudo aquilo pertence a outra vida, a outra era.

Sente-se de novo como um novato. Ou como se desempenhasse um 
papel numa peça em que lhe foi dado o papel de Vítima, o pobre coitado 
que requer cuidados e ajuda para se recompor. E, embora não tenha 
ainda falado com ninguém, a não ser com Sølvi, a sua intuição diz-lhe 
que ninguém acredita que aquilo vá funcionar. Henning Juul jamais 
voltará a ser quem era.

Avança alguns passos hesitantes, olhando em volta à procura de 
alguém que reconheça. São rostos e fragmentos de um passado remoto, 
qual episódio de This Is Your Life. É então que vê Kåre.

Kåre Hjeltland espreita por cima do ombro de outro jornalista, na 
redação. É o editor do noticiário do 123notícias. É um homem baixo 
e magro, com cabelo despenteado e uma paixão que ultrapassa tudo  
o que Henning conhece. Kåre é o coelhinho da Duracell com esteroides, 
cem histórias na cabeça ao mesmo tempo e um arsenal de possíveis 
abordagens para praticamente qualquer assunto, motivo pelo qual é 
ele o editor do noticiário. Se dependesse de Kåre, ficaria encarregado 
de todos os departamentos além de trabalhar como editor do turno da 
noite. Sofre de síndrome de Tourette, que não é a doença mais fácil de 
gerir quando se tem a responsabilidade de uma redação e se procura 
manter uma vida social.

Contudo, apesar dos tiques e demais sintomas, Kåre vai-se safando. 
Henning não sabe como, mas a verdade é que Kåre lá se vai safando.

Kåre também o viu. Acena-lhe e estica um dedo, para que aguarde. 
Henning assente com a cabeça, e espera, paciente, enquanto Kåre dá ins- 
truções ao jornalista. 

— E salienta isso na introdução. É isso que prende, e não o facto 
de a tenda ser branca nem comprada na Maxbo em março passado. 
Estamos entendidos?
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— A Maxbo não vende tendas. É uma loja de bricolage.
— O que for. Entendes o que eu quero dizer. E refere logo no início 

que a rapariga estava nua quando foi encontrada. Incute uma imagem 
sexy na mente dos leitores. Dá-lhes algo para se excitarem.

O jornalista anui. Kåre dá-lhe uma palmada no ombro e avança para 
Henning. Quase tropeça num cabo estendido no chão, mas não se deixa 
demover. Apesar de se encontrar a poucos metros, grita:

— Henning! Ainda bem que voltaste! Bem-vindo! — Kåre estica a 
mão, mas não espera que Henning ofereça a sua. Agarra-lhe na mão  
e aperta-a. Henning sente a testa quente. — Então… como vão as coi-
sas? Pronto para andares outra vez à caça de artigos de sucesso?

Abafadores de orelhas seriam um bom investimento, pensa Henning.
— Bem, voltei. É um começo.
— Boa! Fantástico! Precisamos de pessoas como tu, pessoas que sai-

bam dar aos leitores o que eles mais querem. Estupendo! Sexo vende, 
sexo rende! Ponham rabos e tetas, e deixem-se de tretas!

Kåre solta uma gargalhada. A sua cara começa a contorcer-se, mas 
continua a rir. Kåre foi autor de muitas daquelas rimas no seu tempo. 
O homem adora rimas.

— Bem, pensei que podias sentar-te aqui com o resto da malta.
Kåre pega no braço de Henning e condu-lo para a zona atrás da divi- 

sória de vidro vermelho. Veem-se seis computadores em conjuntos de  
três, de costas uns para os outros, ocupando lados opostos de uma 
mesa quadrada. Uma montanha de jornais cobre uma mesa redonda 
ao fundo.

— Deves ter reparado nas mudanças, mas não toquei no teu posto 
de trabalho. Mantive-o como estava. Depois do que aconteceu, pensei 
que… quererias ser tu a decidir o que atirar para o lixo.

— Atirar para o lixo? 
— Sim. Ou reorganizar. Ou… tu sabes.
Henning olha em volta.
— E os outros, onde estão?
— Quem?
— O resto da malta.
— Não faço a mínima ideia! Aqueles indolentes… Ah, sim, a Heidi 

está cá. A Heidi Kjus. Anda por aí. Está encarregada do noticiário do 
país.

Henning sente um aperto no peito. Heidi Kjus.
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Heidi fora uma das primeiras estagiárias da escola de jornalismo  
de Oslo que ele contratara há muito, muito tempo. Os jornalistas  
que saem da faculdade chegam tão cheios de teorias que se esque- 
cem do que realmente constitui um bom jornalista: uma postura 
encantadora e bom senso. Aqueles que forem curiosos por natureza  
e não se deixarem iludir com a primeira coisa que lhes dizem irão 
longe. Mas, para se ser um grande jornalista, também é preciso fazer 
sacanices, arriscar mais do que os outros, ter o ímpeto de ir mais 
além, aceitar a adversidade e nunca desistir quando se fareja uma boa 
história.

Heidi Kjus tinha tudo isso. Desde o primeiro dia. E mais ainda: aca-
lentava uma ânsia que Henning nunca encontrara em mais ninguém. 
Desde o começo, não considerava certas histórias mais meritórias do 
que outras, e em breve conquistara as suas fontes e contactos, bem 
como experiência. Quando começou a perceber que era boa, acrescen-
tou uma boa dose de arrogância à maquilhagem que aplicava abundan-
temente todas as manhãs.

Alguns jornalistas têm uma certa aura, uma atitude que anuncia: 
«Tenho o trabalho mais importante do mundo, e sou melhor do que  
todos vocês!» Heidi admirava pessoas que não receavam acotovelar 
quem estivesse à sua volta para chegarem onde queriam; por isso, aca-
bou por se servir do mesmo método também. Ocupava espaço, mesmo 
durante o período de estágio. Fazia exigências. 

Henning trabalhava no Nettavisen na época em que Heidi se licen-
ciara. Era o jornalista da secção criminal daquela redação, mas também 
estava incumbido de treinar os novos jornalistas e os estagiários, dar-
-lhes a conhecer os truques do ofício, encaminhá-los e empurrá-los na 
direção do grande objetivo: fazer deles mouros do trabalho, aptos a, sem 
supervisão constante, escreverem histórias capazes de atrair leitores aos 
sites 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Ele adorava essa parte do trabalho. O Nettavisen era um excelente sítio 
para os jovens jornalistas darem o pontapé de saída nas suas carreiras,  
embora poucos soubessem que estavam ao volante de um Fórmula 1  
por ruas cada vez mais congestionadas de um circo mediático que 
não parava de crescer. Outros não se adequavam àquele estilo de vida, 
àquela forma de pensar e trabalhar. E depois, assim que ele começava 
a ver nesses jovens indícios de se poderem vir a tornar bons repórteres 
de jornais online, eles abandonavam o emprego. Encontravam novos  
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e melhores trabalhos ou ocupações com contratos permanentes nou-
tros lugares.

Heidi saíra logo ao fim de quatro meses. Recebera uma oferta irre- 
cusável do Dagbladet. Ele não a censurava; afinal, tratava-se do Dagbladet. 
Mais estatuto. Mais dinheiro. Heidi queria ter tudo aquilo, e queria tê-lo 
sem demoras. E conseguiu.

E agora é a minha chefe. Maldição! Isto vai acabar mal.
— Bem-vindo a bordo, Henning! — exclama Kåre com entusiasmo.
Henning diz:
— Hum.
— Reunião da manhã daqui a dez minutos. Vais participar, não 

vais?
Henning volta a dizer:
— Hum.
— Esplêndido! Esplêndido! Tenho de ir. Outra reunião. 
Kåre sorri, faz-lhe um gesto com os polegares para cima, e parte, 

dando uma palmada no ombro de outro jornalista antes de contornar 
a esquina e deixar de se ver. Henning abana a cabeça. Depois senta-se 
numa cadeira que range e balança como um barco. Encontra um bloco 
de notas vermelho, novo, ainda dentro do embrulho, ao lado do teclado. 
Quatro canetas. Aposta que nenhuma escreve. Um monte de papéis 
impressos. Reconhece-os: investigações em curso dos casos em que tra-
balhava na época. Um telemóvel antigo ocupa demasiado espaço e vê 
também uma caixa com cartões de visita. Os dele.

O seu olhar interrompe a deambulação quando passa por uma foto-
grafia antiga, pousada a um canto da secretária. Nela estão duas pes-
soas, uma mulher e um menino.

Nora e Jonas.
Encara-os sem os ver com nitidez. Não sorrias. Por favor, não sorrias 

para mim.
Vai ficar tudo bem. Não tenhas medo. Eu tomo conta de ti.
Pega na moldura, levanta-a e volta a pousá-la. Virada para baixo.
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As reuniões da manhã são o âmago de todos os jornais e é durante essas 
reuniões que se definem os planos de produção do dia, se distribuem 
as tarefas e se promovem ou despromovem histórias, com base em 
determinados critérios, como a atualidade, a importância, e, no caso do 
123notícias, o potencial de leitores.

Todas as secções do jornal dão início ao expediente com uma reu-
nião matinal. Desporto, economia, cultura, e notícias nacionais e inter-
nacionais. Estabelecem-se listas das possíveis histórias. Nesta fase, uma 
reunião matinal pode funcionar como fonte de inspiração. Uma histó-
ria, se for boa, amadurece com o debate; se for má, ou um jornal rival já 
tiver abordado o mesmo assunto há duas semanas, é descartada — por 
consenso. Depois, os editores reúnem-se para trocarem informações 
e indicarem ao editor-chefe o tipo de histórias que se desenrolarão ao 
longo do dia.

Se há coisa de que Henning não sentiu falta, foi das reuniões. 
Mesmo antes de esta ter começado, já percebeu que será uma perda 
de tempo. A sua função é cobrir casos de crime: homicídios, corrup-
ção, prevaricação. Por isso, que necessidade tem ele de saber que uma 
certa celebridade desportiva quer regressar ao ativo? Ou que Bruce 
Springsteen se vai divorciar? Caso o tema lhe interesse e o jornalista  
em causa escreva algo que valha a pena ler, mais tarde logo ficará a par 
da história — quando o jornal for publicado. O editor da área financeira 
ou desportiva nada sabe de cultura, e vice-versa, o que deita por terra a 
possibilidade de a reunião se tornar produtiva. Além disso, cada um dos 
editores está verdadeiramente preocupado com a sua área de interesse e 
pouco acrescenta em termos de ideias ou sugestões valiosas. Contudo,  
a administração do jornal insiste em realizar aquelas reuniões, razão 
pela qual Henning está a entrar neste instante numa sala de reuniões 
cuja mesa brilha como um espelho acabado de polir. Uma pilha de copos 
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de plástico e um jarro com água foram colocados no centro. Henning 
aposta que a água está choca.

Senta-se numa cadeira que não foi projetada para debates prolon-
gados e evita trocar olhares com os restantes colegas, que vão ocupando 
os lugares em volta da mesa. Não gosta de conversa de ocasião, em par-
ticular quando acha que todos sabem quem ele é, e não se sente muito 
confortável por se encontrar ali.

Porque terá sido convocado?
Não é um editor, pois não?
É verdade que teve um esgotamento?
Kåre Hjeltland é o último a entrar, por isso, fecha a porta. 
— Ora bem, comecemos então — diz num tom alto, e senta-se ao 

fundo da mesa. Olha em redor. — Não estamos à espera de mais nin-
guém? — Ninguém responde. — Pronto, vamos começar com o noti-
ciário estrangeiro. Knut. O que tens hoje para nós?

Knut Hammerstad, o editor das notícias estrangeiras, tosse e pousa 
a chávena de café.

— A Suécia está à beira de eleições. Estamos a preparar uma série 
de perfis dos candidatos a primeiro-ministro, para saber quem são e o 
que defendem. Um avião despistou-se na Indonésia. Suspeita-se que 
seja ataque terrorista. Os investigadores do acidente andam à procura da 
caixa negra. Quatro suspeitos de terrorismo foram presos em Londres. 
Pretendiam fazer explodir o Parlamento, segundo consta.

— Isso é uma manchete excelente! — exclama Kåre. — Que  
se lixem as eleições suecas! Não percas muito tempo com a queda  
do avião. Ninguém se interessa, a não ser que levasse noruegueses a 
bordo.

— Estamos a confirmar isso, claro.
— Ainda bem. Dá prioridade ao caso de terrorismo. Descobre mais 

pormenores, o que planeavam, como pensavam executar o ataque, o nú- 
mero de mortes potenciais, etc.

— Já estamos em cima disso.
— Pronto. O que se segue?
Rikke Ringheim senta-se ao lado de Knut Hammerstad. Rikke edita 

a secção de sexo e mexericos. A área mais importante do jornal.
Kåre avança.
— Rikke, o que tens hoje para nos dizer?
— Vamos falar com a Carrie Olson.
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Rikke brilha de orgulho e deleite. Henning observa-a. Terá ela notado 
que ele fez uma expressão de total desconhecimento?

— Quem é essa Carrie Olson? — exige Kåre saber. 
— É a autora de Como Conseguir Ter 10 Orgasmos por Dia. Entrou na  

lista dos livros mais vendidos nos Estados Unidos e chegou ao top  
na Alemanha e em França. Ela encontra-se agora na Noruega.

Kåre bate as palmas, com o som a ecoar na sala.
— Maravilhoso!
Rikke sorri presunçosamente. 
— E tem antepassados noruegueses.
— Não podia ser melhor! Mais alguma coisa?
— Lançámos um questionário. «Quantas vezes tem sexo por sema- 

na?» Já obteve bastantes visualizações.
— Mais um chamariz. Nada como uma boa dose de sexo semanal 

para deliciar os leitores! — exclama, rindo.
— E temos outro êxito online: uma sexóloga que diz que temos de 

dar prioridade ao sexo nas relações. Mas o artigo só deve ser publicado 
lá mais para a tarde.

Kåre anui.
— Bom trabalho, Rikke. — Prossegue a todo o vapor. — Heidi?
Henning não tinha reparado na presença de Heidi Kjus até então. 

Observa-a agora. Continua magra, as faces muito esquálidas, a maqui-
lhagem em torno dos olhos demasiado carregada, e usa um gloss cuja 
cor lhe faz lembrar fogo de artifício e champanhe barato na noite de fim 
de ano. Ela inclina-se para a frente e tosse.

— Não tenho grandes dúvidas de que esta vai ser a nossa história do  
dia: o homicídio no parque Ekeberg. Já me confirmaram que foi um 
homicídio, e bastante violento. A polícia vai dar uma conferência de 
imprensa mais logo. O Iver irá diretamente para lá, e eu ficarei a traba-
lhar no caso ao longo do dia. Já falei com ele.

— Excelente! O Henning devia juntar-se a ele na conferência de 
imprensa. Concordas, Henning?

Henning sobressalta-se ao ouvir o seu nome.
— Hum?
 O tom da voz de Henning aumenta um pouco, qual idoso a necessi-

tar de um aparelho auditivo.
— O homicídio no parque Ekeberg. Conferência de imprensa daqui 

a pouco. Seria um bom pontapé de saída para ti, não achas? 
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De veterano a caloiro em poucos segundos. Aclara a garganta e diz:
— Sim, com certeza.
Escuta a própria voz, mas não a reconhece como sendo sua.
— Excelente! Imagino que todos os presentes conheçam o Henning 

Juul. Não são necessárias mais apresentações. Também sabem o que 
lhe aconteceu. Por favor, deem-lhe as boas-vindas. Ninguém o merece 
mais do que ele.

Silêncio. O interior do rosto arde-lhe. O número de pessoas dentro 
da sala parece ter duplicado nos últimos dez segundos. Todos olham 
para ele. Quer fugir. Mas não pode; portanto, olha para cima e fixa um 
ponto da parede, acima de todos eles, desejando que cada um julgue 
que se encontra a olhar para outra pessoa.

— Estou a ficar sem tempo. Tenho outra reunião. Precisam de sa- 
ber mais alguma coisa, antes de saírem à caça de visualizações? — Kåre 
dirige-se ao editor-chefe, um homem de óculos pretos, que Henning 
nunca viu. Este prepara-se para responder, mas Kåre já saltou da cadei- 
ra. — Então, terminámos — diz, saindo da sala.

— Ole e Anders, podem enviar-me as vossas listas, por favor? — 
pergunta o editor-chefe num tom suave.

Não obtém resposta. 
Henning fica contente por a reunião ter terminado, mas repara que 

os colegas se levantam das cadeiras e se dirigem todos ao mesmo tempo 
para a porta. Sente o bafo dos outros na sua nuca, dão-lhe encontrões 
acidentais, e ele começa a respirar com dificuldade, sentindo-se claus-
trofóbico, mas aguenta, não empurra ninguém, não entra em pânico.

Uma vez no exterior, solta a respiração. Tem a testa quente.
Tinha de ser um homicídio. Henning esperava ter um regresso 

mais calmo, uma oportunidade de se orientar, de se pôr a par das histó-
rias, do que aconteceu na sua ausência, retomar o contacto com fontes 
conhecidas, reaprender a utilizar as ferramentas de edição, acostumar-
-se às rotinas do trabalho, descobrir onde se guardam as coisas, falar 
com os colegas novos, ir-se acomodando aos poucos, habituar-se a pen-
sar nas histórias. Mas agora já não há tempo.
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Regressando à sua secretária, Henning espera o pior. Heidi Kjus parecia  
não ter reparado nele. Contudo, mal ele entra, a mulher dá meia-volta 
na cadeira giratória, levanta-se e lança-lhe um brilhante sorriso Colgate, 
estendendo-lhe a mão.

— Olá, Henning.
Profissional. Cortês. Sorrisos falsos. Ele decide ver no que vai dar. 

Aperta-lhe a mão.
— Olá, Heidi.
— É bom ter-te de volta.
— É bom estar de volta.
— Ainda… ainda bem.
Henning perscruta-a. Como sempre, o olhar dela irradia seriedade.  

É uma mulher ambiciosa, por si e pelos outros. 
Ele prepara-se para ouvir o discurso que ela deve ter, certamente, 

ensaiado:
Henning, eras o meu chefe no passado. As coisas mudaram. Agora a chefe 

sou eu. E espero que tu… blá-blá-blá.
Mas o discurso não se concretiza, o que o deixa admirado. Então, ela 

surpreende-o uma segunda vez.
— Henning, lamento… lamento o que aconteceu. Só queria dizer 

que, se precisares de alguma coisa da minha parte, ou de te ausentares, 
diz-me, está bem?

A voz dela é quente como uma rocha ao sol. Ele agradece-lhe a preo-
cupação, mas, pela primeira vez desde há muito tempo, sente-se impa-
ciente por começar a trabalhar.

— Então o Iver vai à conferência de imprensa? — pergunta ele.
— Sim, ficou a trabalhar até tarde, ontem à noite, pelo que irá dire-

tamente para o local.
— Quem é o Iver?
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Heidi encara-o como se ele tivesse acabado de dizer que a Terra, 
afinal, é plana.

— Estás a brincar? — Ele nega com a cabeça. — Iver Gundersen? 
Não sabes quem é o Iver Gundersen?

— Não.
Heidi reprime uma gargalhada. Controla-se como se tivesse perce-

bido que se dirigia a uma criança.
— Roubámos o Iver à VG Nett no verão passado.
— E?
— Fazia-lhes chegar histórias importantes e continuou a fazer o 

mesmo para nós. Eu sei que a TV2 anda desesperada por no-lo roubar, 
mas o Iver, para já, é-nos leal.

— Estou a ver. Devem pagar-lhe bem.
Heidi encara-o como se ele tivesse dito um palavrão no meio da 

igreja.
— Pois… não é a minha área, mas…
Henning anui, fingindo prestar atenção aos argumentos que se 

seguem. Já os conhece bem. Lealdade. Um conceito muito gasto no 
jornalismo. Se quisesse ser generoso, conseguia nomear dois jornalis- 
tas que talvez fossem leais. Os outros são carreiristas, prontos a aban-
donar o navio quando sentem o cheiro de dinheiro, ou então são tão 
inúteis que ninguém os quer. Quando um jornalista relativamente 
medíocre da VG Nett é capturado por uma publicação rival online, e a 
seguir recusa uma oferta da TV2, só pode ser por causa de dinheiro.  
É sempre por causa de dinheiro.

Apercebe-se de que Heidi manifesta a sua esperança de que ele e 
Iver se tornem bons colegas. Henning anui e diz:

— Hum-hum. 
É algo que faz bem, dizer «Hum-hum».
— Vão encontrar-se na conferência de imprensa, e depois podem 

decidir qual é o contributo que cada um pode dar à história. É uma coisa 
de loucos.

— O que foi que aconteceu?
— A minha fonte diz-me que a vítima foi encontrada dentro de uma 

tenda, semienterrada e apedrejada até à morte. Acredito que a polícia 
esteja cheia de suposições. É natural que pensem de imediato em cultu-
ras estrangeiras. — Henning anui, mas as considerações óbvias não lhe 
agradam. — Podes ir-me mantendo informada, por favor? — pede ela. 
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Ele anui novamente, observando o bloco de notas em cima da se- 
cretária, ainda envolto no invólucro. Bruscamente, rasga o plástico e 
experimenta uma das quatro canetas ao lado. Não funciona. Tenta as 
outras três.

Raios!
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Não é longo, o caminho entre Urtegata e a esquadra da polícia de 
Grønland, onde se realiza a conferência de imprensa. Henning cami-
nha sem pressas, percorrendo a área que o seu editor Sture Skipsrud 
descrevera como «a Meca da imprensa» quando o 123notícias se muda- 
ra para ali. Uma designação bastante adequada, na opinião de Henning. 
O Nettavisen encontra-se ali, o Dagens Næringsliv possui um bloco de escri- 
tórios ultramodernos nas redondezas, e sinais de Meca surgem na maioria  
dos apartamentos do bairro. Se se ignorar o alcatrão e a temperatura, 
somos transportados para Mogadíscio. O cheiro das diferentes especiarias  
acolhe-o a cada esquina. Henning lembra-se da última vez que percorreu 
aquele caminho. Entrevistara um homem que, horas depois da entre-
vista, decidira matar-se, e quer a polícia quer os familiares do defunto qui-
seram saber se Henning dissera alguma coisa, se abrira feridas antigas 
que pudessem ter levado o homem a tomar aquela decisão.

Henning lembra-se muito bem dele. Paul Erik Holmen, 40 e pou-
cos anos. Dois milhões de coroas tinham misteriosamente desaparecido 
da empresa para a qual Holmen trabalhava, e Henning praticamente 
afirmara que as férias tiradas por Holmen, bem como a remodelação 
da cabana de férias da família em Eggedal, explicavam o destino do 
dinheiro em falta. Obviamente, tinha fontes fiáveis. A consciência 
pesada de Holmen e o medo de ser preso foram demais para o homem, 
e, por consequência, Henning foi parar a uma das várias salas de inter-
rogatório da esquadra. 

Libertaram-no pouco tempo depois, mas alguns jornalistas invejo-
sos acharam que o acontecimento merecia um ou dois parágrafos. Para 
ser justo, Henning conseguia entender que era notícia, até certo ponto, 
não obstante a grande possibilidade de Holmen ter tido o mesmo des-
fecho em qualquer outra circunstância, mas histórias daquela estirpe 
não são fáceis de apagar. 
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A memória humana é, no mínimo, seletiva e, no limite, errónea. 
Quando se levantam ou apontam suspeitas, não demora muito até a 
especulação se tornar um facto, e a desconfiança, um veredito. Henning 
cobriu muitos homicídios nos quais o suspeito detido para efeitos de 
interrogatório (leia-se, preso) era normalmente um elemento da família 
próximo da vítima (leia-se, o marido), porque as provas apontavam para 
ele. Mais tarde, a polícia acabava por descobrir o verdadeiro assassino. 
Entretanto, o circo mediático já tinha feito os possíveis e os impossí-
veis para pôr a descoberto todas as imperfeições existentes no passado 
do marido que denegrissem o seu caráter. Um verdadeiro julgamento 
mediático.

A curto prazo, a verdade pode ser nossa amiga, mas a dúvida jamais 
desaparece. Nomeadamente na cabeça de quem não nos conhece.  
As pessoas lembram-se do que se querem lembrar. Henning desconfia 
que haverá alguém que não se esqueceu do papel dele na última ação de 
Paul Erik Holmen, mas isso não o incomoda. Não tem problemas em 
viver com o que fez, mesmo tendo recebido uma reprimenda da polícia 
por tentar fazer o trabalho que lhes competia.

Está habituado a isso.
Ou estava.
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É uma sensação estranha, entrar de novo no prédio cinzento do número 
44 de Grønlandsleiret. Em tempos idos, a esquadra da polícia era pra-
ticamente a sua segunda casa; até as empregadas de limpeza o cum-
primentavam pelo nome. Agora tenta passar despercebido, mas as 
queimaduras na cara denunciam-no. Está ciente dos olhares dos outros 
jornalistas, que decide ignorar. Apenas tenciona assistir, escutar a decla-
ração da polícia e depois regressar à redação para escrever — se houver 
matéria de escrita, claro.

Mas para de imediato quando entra no vestíbulo. Nada o teria pre- 
parado para a visão da mulher debruçada sobre um homem que exibe 
todos os sinais de ser jornalista. Casaco escuro de bombazina, nível 
apropriado de arrogância, expressão «viram todos o meu furo de 
ontem?» bem presente no rosto. Usa barba de poucos dias, que torna 
a cara mais macilenta do que é. Passou gel no pouco cabelo que lhe 
resta e penteou-o para trás. Mas a questão é a mulher. Henning jamais 
imaginara que a ia encontrar logo no primeiro dia de regresso.

Nora Klemetsen. A ex-mulher de Henning. A mãe de Jonas.
Não fala com Nora desde que ela o foi visitar ao Centro de Reabi- 

litação de Sunnaas. Não se recorda da data. Talvez tenha reprimido essa 
memória. Mas jamais esquecerá a expressão dela. Nora não foi capaz 
de olhar para ele. 

Não a censurou. Estava cheia de razão. Ele devia ter cuidado de Jonas 
e não conseguira salvá-lo. 

O filho deles.
O lindo, lindo filho deles.
Já estavam separados naquela época. Fora ao hospital com o único 

intuito de finalizar o divórcio, pedir-lhe que assinasse os papéis. E ele  
assinou. Sem segundas intenções, perguntas, condições. De certa forma,  
para ele foi um alívio. Não aguentaria tê-la na sua vida — uma lembrança 
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constante do seu fracasso. Todas as conversas, todos os olhares estariam 
marcados por aquele estigma. 

Não disseram muito um ao outro. Ele precisava desesperadamente 
de lhe contar tudo: o que tinha feito ou não tinha conseguido fazer, 
o que recordava daquela noite, mas, sempre que enchia os pulmões, 
preparando-se para falar, a boca ficava seca e não conseguia dizer nada. 
Mais tarde, quando fechava os olhos e sonhava acordado, despejava as 
palavras como uma metralhadora. Nora assentia com a cabeça, com-
preendia e, depois, aproximava-se dele e deixava-o chorar, enquanto 
passava os dedos pelo seu cabelo.

Tinha ponderado a possibilidade de tentar mais uma vez, quando a 
visse novamente, mas esta não é a melhor ocasião. Ele veio em trabalho. 
Ela veio em trabalho. Está muito próxima do jornalista — e ri.

Raios.
Henning conheceu Nora Klemetsen quando trabalhava no Kapital 

e ela no Aftenposten — era uma das recentes repórteres de economia. 
Cruzaram-se numa conferência de imprensa. Um acontecimento banal, 
sem nada a assinalar — o mero anúncio dos resultados anuais de uma 
empresa com tão pouco potencial de destaque noticioso que apenas 
conseguiram um parágrafo no Dagens Næringsliv e uma coluna na mar-
gem direita da página 17 do Finansavisen, no dia seguinte. Henning 
calhou sentar-se ao lado de Nora. Pretendia escrever o perfil de um dos 
administradores mais antigos, em vias de se reformar. Suportaram a 
apresentação com muitos bocejos, começando a rir mutuamente das 
tentativas cada vez mais desesperadas de disfarçar o tédio, e decidiram 
tomar um copo a seguir.

Ambos tinham outra pessoa na altura. A relação dela era mais ou 
menos séria: vivia com um corretor; ele, por seu lado, ia tendo encon-
tros ocasionais com uma advogada empresarial de nariz empinado. 
Mas aquela primeira vez foi tão agradável, tão livre de constrangimen-
tos, que decidiram tomar mais um copo quando voltaram a cobrir a 
mesma história. Ele tivera muitas mulheres na sua vida, mas nenhuma 
com a qual fosse tão fácil estar. Os gostos dos dois eram tão compatíveis 
que assustava. 

Ambos apreciavam mostarda em grão com as salsichas, não a porca-
ria habitual das embalagens de Idun. Nenhum deles gostava realmente 
de tomate, mas adoravam ketchup. As suas preferências de filmes eram 
idênticas, e nunca discutiam as escolhas no videoclube nem à porta do 
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cinema. Nenhum deles gostava de passar o verão em terras estrangei-
ras demasiado quentes, quando a Noruega oferecia encostas rochosas 
e gambas fresquíssimas. As sextas-feiras eram dias de tacos. Qualquer 
outro tipo de comida era impensável numa sexta-feira.

E aos poucos perceberam que não podiam viver um sem o outro.
Três anos e meio depois acabaram por se casar. Passados exatamente 

nove meses nasceu Jonas, e andaram felizes, tanto quanto era possível 
a duas pessoas com quase 30 anos, carreiras exigentes e pouco tempo 
para dormir, quando a vida é uma prancha cheia de lascas. Sempre com 
o sono atrasado, poucos dias de descanso, um entendimento mínimo 
das necessidades alheias — quer no trabalho quer em casa. Cada vez 
havia mais discussões e cada vez menos tempo e energia para estarem 
juntos. No final, nenhum deles conseguia aguentar mais.

Pais. A melhor e a pior versão dos seres humanos.
E agora o braço dela está entrelaçado no de outro homem. Não é nada  

profissional, pensa Henning, namoriscar assim em plena conferência de 
imprensa. Até que Nora o vê, a meio de uma gargalhada. Para de ime-
diato, como se algo se lhe prendesse na garganta. Observam-se durante 
uma eternidade.

Ele é o primeiro a pestanejar. Vidar Larsen, que trabalha para a NTB, 
toca-lhe no ombro e diz:

— Olá. Então, voltaste, Henning? 
Ele anui e decide acompanhar Vidar. Não diz nada, mas procura 

afastar-se o mais possível de Nora, sem encarar ninguém nos olhos, 
seguindo pés e passos por portas que ele seria capaz de identificar de 
olhos fechados. Escolhe um lugar na sala da imprensa, de onde possa 
observar as nucas dos outros e não ser observado. A sala enche-se rapi-
damente. Nora e o Bombazina entram juntos. Sentam-se ao lado um do 
outro, nas filas da frente. 

Bem, Nora, voltamos a encontrar-nos.
E novamente numa conferência de imprensa.
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