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H

O AUTOR

ENNING MANKELL, (Estocolmo, Fevereiro de 1948 -

Gotemburgo, 5 de Outubro de 2015) foi um escritor sueco,

reconhecido internacionalmente pela série de novelas policiais com o

inspetor Kurt Wallander. Mankell cresceu nas localidades de Sveg

(Província de Härjedalen) e Borås (Província). Seu pai, Ivar Mankell, era

juiz e seu avô, também de nome Henning Mankell (1868-1930), foi

compositor e pianista.

Com dezesseis anos abandonou a escola, para trabalhar em um

barco mercante e posteriormente morou em Paris, onde trabalhou em

uma o�cina de instrumentos musicais. Aos dezenove anos, de volta a

Suécia, começou a colaborar com o Riksteaterm (Teatro Nacional

Sueco) em Estocolmo, onde inicialmente começou como ator. Em 1968

escreveu a sua primeira obra de carácter teatral que chegou a ter mais de

cem representações. Nos anos seguintes colaborou em vários teatros na



Suécia. Depois de viver em países africanos como Zâmbia e outros,

Mankell foi convidado para ser o diretor artístico do Teatro Avenida em

Maputo, capital de Moçambique. Foi casado com Eva Bergman, �lha do

cineasta Ingmar Bergman.

Na sua juventude Mankell foi um ativista político de esquerda e

um forte opositor da Guerra do Vietnã, do apartheid, e da guerra

colonial de Portugal em Moçambique. Na década de 1970, se mudou da

Suécia para a Noruega e viveu com uma mulher norueguesa que era

membro do Partido Operário Comunista Maoísta da Noruega. Mankell

participou de atividades do partido, mas não foi membro dele.

*   *   *   



Kenneth Branagh como Kurt Wallander

LIVROS DA SÉRIE INSPETOR KURT WALLANDER

1. 1991; Mördare Utam Ansikte; Faceless Killers;

2. 1992; Hundarna i Riga;e Dogs of Riga;

3. 1993; Dem Vita Lejoninnam;e White Lioness;

4. 1994; Mannem Som Log; e Mam Who Smiled;

5. 1995; Villospår; Sidetracked;

6. 1996; Dem Femte Kvinnan; e Fifth Woman;

7. 1997; Steget Efter; One Step Behind;

8. 1998; Brandvägg; Firewall;

9. 2002; Innan Frosten; Before the Frost;

10. 2002; Handen; An Event in Autumn;

11. 2009; Dem Orolige Mannen; e Troubled Man;

*   *   *   



O

RESUMO

INSPETOR Kurt Wallander sonhava em mudar de pro�ssão,

quando a descoberta de dois corpos, enlaçados num abraço

mortal no fundo de um bote salva-vidas, interrompe seus devaneios na

pequena Ystad, Suécia. Identi�cados como cidadãos da Letônia que

teriam ligações com a KGB, os mortos são apenas a ponta de um plano

tramado do outro lado do Báltico. Chamado a Riga, capital letã, para

ajudar nas investigações, Wallander desembarca numa cidade soturna,

de prédios decrépitos e becos escuros, às voltas com a luta nacionalista

contra o domínio soviético. O inspetor logo descobre que é vigiado por

espiões. Na atmosfera opressiva e intimidante de um país sob domínio

estrangeiro, Wallander dorme pouco, pensa muito e se apaixona por

uma bela idealista, com quem enfrenta a conspiração que ameaça

sufocar o sonho nascente da democracia na Letônia.

*   *   *   



A

Prólogo

NEVE começou a cair pouco depois das dez da manhã.

O sujeito na casa do leme soltou um palavrão. Ouvira a

previsão do tempo, mas achava que conseguiriam chegar à costa sueca

antes da tempestade. Se não tivessem se atrasado em Hiddensee na noite

anterior, àquela altura já estariam avistando Ystad e poderiam desviar o

curso alguns graus para leste. Mas não, ainda faltavam sete milhas

náuticas e se a neve viesse para valer, seria forçado a parar e esperar até

que a visibilidade melhorasse.

Praguejou outra vez. Não vale a pena ser unha-de-fome, pensou.

Eu devia ter comprado um radar novo no outono passado, como

pretendia. Meu Decca não presta mais, de tão velho. Devia ter

comprado um daqueles modelos novos americanos, mas dei uma de

pão-duro. Também não con�ei nos alemães orientais. Achei que eles iam

me passar a perna.

Era difícil aceitar o fato de que não havia mais um país chamado

Alemanha Oriental, que uma nação inteira deixara de existir. A História

arrumara suas velhas fronteiras da noite para o dia. Agora havia apenas a

Alemanha, e ninguém sabia ao certo o que iria acontecer quando as duas

partes até ali separadas tentassem funcionar em conjunto. De início,

depois de o muro de Berlim cair, sentira uma certa inquietude. Será que

aquelas mudanças colossais iriam atrapalhar a sua vida? Os parceiros da

Alemanha do Leste o sossegaram. Nada mudaria no futuro imediato. Na

verdade, a reviravolta podia até criar novas oportunidades.

A neve engrossou; o vento havia virado para sudoeste. Acendeu um

cigarro e despejou um pouco de café na caneca que �cava num



prendedor especial, ao lado da bússola. O calor dentro da casa do leme o

fazia suar e o cheiro do óleo diesel começava a irritá-lo. Deu uma olhada

na direção da casa das máquinas. Viu um dos pés de Jakobson

pendurado para fora do beliche estreito, o dedão escapando por um furo

na meia. Melhor deixá-lo dormir, pensou. Se tivermos de parar o barco,

ele �ca vigiando enquanto eu descanso algumas horas. Tomou um gole

do café morno e pensou de novo no que acontecera na noite anterior.

Fora obrigado a esperar no pequeno porto em ruínas a oeste de

Hiddensee por mais de cinco horas, até o caminhão aparecer

chacoalhando na escuridão para recolher a mercadoria. Weber insistira

que o atraso fora motivado por um defeito mecânico, e aquilo podia

perfeitamente ser verdade. Ele sempre se admirava ao ver que o

caminhão, um antigo veículo militar russo reformado, ainda funcionava.

Por outro lado, não con�ava em Weber. Verdade que ele nunca o

enganara, mas já havia chegado à conclusão irrevogável de que Weber

não era de con�ança.

Mais como medida de precaução. A�nal de contas, a muamba que

levava para os alemães orientais valia uma fortuna. A cada viagem,

entregava vinte ou trinta computadores, uns cem celulares e um número

quase igual de estéreos para carro, mercadorias que valiam milhões de

coroas. Se fosse apanhado, não conseguiria se safar de uma longa

sentença de prisão. Tampouco poderia contar com um dedo de ajuda

vinda de Weber. No mundo em que viviam, era cada um por si.

Conferiu o curso da bússola e ajustou-o dois graus para o norte. O

hodômetro indicava uma velocidade constante de oito nós. Faltavam seis

milhas e meia para avistar a costa e desviar rumo a Brantevik. As ondas

cinza-azuladas continuavam visíveis, mas a neve parecia mais espessa.

Mais cinco viagens, pensou, e �m de papo. Terei todo o dinheiro

necessário para tocar minha vida. Acendeu outro cigarro e sorriu com

seus pensamentos. Em breve realizaria o que havia planejado. Em breve

poderia deixar tudo aquilo para trás e embarcar para Porto Santos, onde

abriria um bar. Em breve já não precisaria congelar de frio ao �car de

vigia no cubículo ventoso do leme, cheio de frestas, enquanto Jakobson

roncava no beliche na casa das máquinas. Era impossível ter certeza



absoluta quanto ao que aquela nova vida lhe reservava, mas mesmo

assim estava cheio de expectativa.

De repente, tão inopinadamente como começara, a neve parou de

cair. A princípio não ousou acreditar na própria sorte, mas depois teve

de reconhecer que já não havia �ocos de neve rodopiando diante de seus

olhos. Vai ver que eu ainda consigo, pensou. Quem sabe a tempestade

mudou de rumo e foi para os lados da Dinamarca? Assobiando,

despejou mais um pouco de café na caneca. O saco com o dinheiro

estava pendurado na parede. Mais trinta mil coroas perto de Porto

Santos, a pequena ilha na costa da Madeira. O paraíso o aguardava.

Estava prestes a tomar outro gole de café quando avistou o bote. Se

o tempo não tivesse clareado, jamais teria percebido. Lá estava ele,

porém, subindo e descendo ao sabor das ondas, não mais que cinquenta

metros a bombordo. Um bote salva-vidas vermelho de borracha.

Desembaçou o vidro e espiou. Está vazio, pensou. Caiu de um navio.

Virou o leme devagar. A mudança súbita de velocidade acordou

Jakobson, que en�ou o rosto barbado para fora da casa do leme.

— Chegamos?

— Tem um bote salva-vidas a bombordo, disse o sujeito do leme,

cujo nome era Holmgren. — Vamos recolher. Deve valer umas mil ou

duas mil coroas. Fique no leme que eu vou buscar o croque.

Jakobson foi para o leme enquanto Holmgren baixava as abas do

boné por cima das orelhas e saía. Levou uma lambada do vento e se

agarrou à amurada. O bote se aproximava lentamente. Holmgren

começou a desprender o croque preso na lateral da casa do leme. Seus

dedos quase congelaram enquanto ele lutava para soltar as presilhas, mas

acabou conseguindo e em seguida se virou para a água.

Tomou um susto. Agora a embarcação estava a poucos metros do

casco e ele percebeu na hora que cometera um erro. Havia duas pessoas

no bote. Mortas. Da casa do leme, Jakobson gritou algo ininteligível:

também ele havia avistado o conteúdo do bote. Não era a primeira vez

que Holmgren via gente morta. Quando jovem, durante o serviço

militar, uma arma explodira durante uma manobra, fazendo quatro de

seus colegas voarem pelos ares. Mais tarde, no decorrer de seus muitos



anos como pescador pro�ssional, vira corpos dando na praia ou boiando

na água.

Uma coisa que logo chamou sua atenção foi o jeito curioso como

os dois homens estavam vestidos. Não eram nem pescadores nem

marujos. Estavam de terno. E abraçados, como se quisessem se proteger

mutuamente do inevitável. Tentou imaginar o que acontecera. Quem

seriam eles? Jakobson saiu da casa do leme e parou a seu lado.

— Que merda! Que merda! E agora, o que vamos fazer? Holmgren

re�etiu por alguns instantes.

— Nada. Se a gente puser esses dois a bordo, vão nos encher de

perguntas difíceis de responder. Não vimos nada, pura e simplesmente.

A�nal de contas, está nevando.

— E vamos deixar os caras à deriva?

— Vamos. Eles estão mortos mesmo, não há nada que a gente

possa fazer. Além do que, não quero ter de explicar de onde este barco

está vindo. Você quer?

Jakobson sacudiu a cabeça, meio em dúvida. Em silêncio, ambos

�tavam os mortos. Na opinião de Holmgren, eles eram jovens. Teriam

uns trinta anos, se tanto. Seus rostos estavam rígidos e brancos.

Holmgren estremeceu.

— Que estranho um bote salva-vidas sem nome, disse Jakobson.

— De que navio será? Com o croque, Holmgren virou o bote na água

para observar as laterais. O companheiro tinha razão: não havia nome

algum.

— O que será que aconteceu? Resmungou. — Quem são esses

dois? Há quanto tempo estão assim à deriva, de terno e gravata?

— A que distância estamos de Ystad? Perguntou Jakobson.

— Pouco mais de seis milhas náuticas.

— A gente podia rebocá-los até um pouco mais perto da costa...

Assim eles acabam indo parar em alguma praia e alguém acha.

Holmgren pesou os prós e os contras. A ideia de deixá-los ali era

repugnante, isso ele não podia negar. Por outro lado, era arriscado

rebocar o salva-vidas. E se outra embarcação os avistasse? Num instante,

tomou uma decisão. Desprendeu um cabo, se debruçou na amurada e



amarrou o bote. Jakobson mudou o curso para Ystad. Holmgren travou

a corda quando o bote salva-vidas �cou uns dez metros para trás, já fora

da esteira.

Assim que avistaram a costa sueca, Holmgren cortou a corda e o

bote com os dois mortos foi sumindo na distância. Jakobson tornou a

mudar de curso, dessa vez para leste, e poucas horas depois estavam

entrando em Brantevik. Pegou sua parte do dinheiro, entrou no Volvo e

tomou a direção de Svarte.

O porto estava deserto. Holmgren trancou a casa do leme e jogou

uma lona sobre o compartimento de carga. Conferiu as amarras devagar

e metodicamente. Depois apanhou o saco com o dinheiro, foi até seu

velho Ford e instigou o relutante motor a voltar à vida. Habitualmente,

teria se permitido sonhar com Porto Santos, mas naquele dia sua

imaginação estava tomada pelo bote vermelho. Tentou deduzir onde ele

iria parar.

As correntes daquela região eram caprichosas, o vento forte

mudava de direção o tempo inteiro. Poderia ser carregado para qualquer

ponto do litoral. Mesmo assim, imaginava que não seria muito longe de

Ystad. Isso se já não tivesse sido avistado por alguém a bordo de uma das

balsas que faziam a travessia até a Polônia.

Já começava a escurecer quando entrou em Ystad. Na esquina do

hotel Continental, parou num sinal vermelho.

Dois homens de terno e gravata, pensou. Num bote salva-vidas.

Alguma coisa não batia. Alguma coisa que vira sem se dar conta do que

era. No exato instante em que o farol �cou verde, descobriu a resposta.

Os dois homens não estavam no bote porque algum navio afundara.

Não tinha como prová-lo, mas estava quase convencido. Ambos já

estavam mortos ao ser depositados lá dentro.

Num ato quase impensado, virou à direita e parou numa das

cabines telefônicas diante da livraria da praça. Ensaiou cuidadosamente

o que dizer. Discou 999 e pediu para falar com a polícia. Enquanto

esperava ser atendido, viu pelo vidro encardido da cabina que a neve

recomeçara a cair.

Era o dia 12 de fevereiro de 1991



*   *   *   



S

Um

ENTADO em sua sala na delegacia de polícia de Ystad, o inspetor
Kurt Wallander bocejou. Um bocejo tão colossal que um dos

músculos do seu queixo travou. A dor foi tremenda. Começou a socar a
parte inferior do maxilar com a mão direita para soltar o músculo. Bem
nessa hora, Martinson, um dos policiais mais novos da equipe, apareceu
na porta e parou na soleira, intrigado. Wallander continuou
massageando o queixo até a dor diminuir. O outro se voltou, fazendo
menção de ir embora.

— Entre. Nunca lhe aconteceu de dar um bocejo tão grande que o
maxilar travasse? Martinson fez que não com a cabeça.

— Não. Mas confesso que não tinha a menor ideia do que você
estava fazendo.

— Agora já tem. O que você quer?
O colega fez uma careta e se sentou. Estava com um bloco de notas

na mão.
— Recebemos um telefonema muito estranho, há uns minutos.

Achei melhor conferir com você.
— Recebemos telefonemas estranhos todos os dias disse Wallander,

se perguntando por que estaria sendo consultado.
— Não sei bem o que pensar. Um sujeito ligou de uma cabine

telefônica. Disse que um bote salva-vidas de borracha, um bote
vermelho, com dois homens mortos dentro, vai acabar dando na praia
aqui por perto. Desligou sem se identi�car e não disse quem foi morto
nem por quê. Wallander olhou-o espantado.

— Mais nada? Quem recebeu a ligação?



— Eu. O sujeito disse exatamente isso. E me pareceu convincente.
— Convincente?
— A gente acaba sacando, depois de um tempo. Martinson

respondeu, hesitando um pouco. — Às vezes dá para perceber na hora
que é trote. Dessa vez, a pessoa que ligou parecia sincera.

— Dois homens mortos num bote salva-vidas de borracha que vai
acabar dando na praia aqui por perto? Martinson con�rmou.

Wallander abafou outro bocejo e se recostou na cadeira.
— Temos alguma notícia de barco afundado ou coisa parecida?
— Nada.
— Informe todas as outras delegacias ao longo da costa. Fale com a

guarda costeira. Mas não podemos dar início a uma busca com base
num simples telefonema anônimo. Vamos ter de esperar para ver o que
acontece. Martinson concordou com a cabeça e se levantou.

— Concordo. Vamos ter de esperar para ver.
— As coisas podem �car complicadas esta noite. Wallander

inclinou a cabeça para a janela. — Neve.
— Mas eu estou de saída. Martinson deu uma olhada no relógio.

— Com ou sem neve.
Martinson foi embora e Wallander se espreguiçou na cadeira.

Sentiu como estava cansado. Tivera de atender a chamados de
emergência por duas noites seguidas. Na primeira, che�ara uma caçada a
um suspeito de estupro que se trancara num chalé de verão desocupado,
em Sandskogen. O sujeito estava entupido de drogas e havia motivos
para pensar que estivesse armado, de modo que cercaram o lugar até
que, às cinco da manhã, ele se entregasse. Na noite seguinte, fora
chamado por causa de um homicídio no centro da cidade. Uma festinha
de aniversário saíra dos trilhos; o homem que fazia anos acabara
esfaqueado na têmpora com uma faca de cozinha.

Levantou-se da cadeira e vestiu a jaqueta forrada. Preciso dormir
um pouco, pensou. Outro colega qualquer pode se ocupar da nevasca.
Ao sair da delegacia, as rajadas de vento o obrigaram a se dobrar em
dois. Destrancou o Peugeot e entrou. A neve acumulada nos vidros lhe
deu a sensação de estar numa sala aquecida, confortável.



Ligou o motor, pôs uma �ta no toca-�tas e fechou os olhos. No
mesmo instante, seus pensamentos se voltaram para Rydberg. Fazia
menos de um mês que o velho amigo e colega havia morrido de câncer.
Soubera da doença dele um ano antes, quando os dois se esforçavam
para desvendar o assassinato de um casal de velhos, em Lenarp. Durante
seus últimos meses de vida, quando �cara óbvio para todo mundo e
sobretudo para o próprio Rydberg que o �m estava próximo, Wallander
tentara se imaginar trabalhando sem a presença do colega na delegacia.
Como iria se virar sem os conselhos e o bom senso do velho Rydberg,
sem toda a experiência do outro? Ainda era cedo para responder à
pergunta. Não surgira nenhum caso difícil desde que ele tirara licença de
saúde pela última vez, para em seguida morrer. Mas a sensação de dor e
perda ainda era bem real.

Ligou os limpadores de para-brisa e voltou devagar para casa. A
cidade estava deserta, como se as pessoas se preparassem para o cerco da
neve. Parou num posto de gasolina na Õsterleden e comprou um jornal
vespertino. Depois estacionou em frente a seu apartamento na
Mariagatan e subiu as escadas. Tomaria um banho de banheira e
prepararia alguma coisa para comer Antes de deitar, telefonaria para o
pai, que morava numa casinha perto de Lõderup. Desde o dia em que o
velho confundira as estações e saíra vagando noite afora de pijama, um
ano antes, Wallander adquirira o hábito de ligar para ele todas as noites.
Sabia que era tanto em benefício próprio quanto pelo pai. Sentia-se
constantemente culpado por não visitá-lo com mais frequência. Verdade
que, depois do incidente um ano antes, o pai conseguira uma ajudante
que ia na sua casa regularmente, o que melhorara a olhos vistos o humor
do velho, que às vezes beirava o insuportável. Mesmo assim, a
consciência de Wallander não lhe dava folga. Ele achava que não
dedicava tempo su�ciente ao pai.

Wallander tomou seu banho, fez um omelete, ligou para o pai e
depois foi para a cama. Antes de descer a persiana de rolo da janela do
quarto, deu uma olhada para fora. Uma lâmpada solitária oscilava com o
vento forte. Flocos de neve dançavam do outro lado do vidro. O
termômetro marcava três graus negativos. Será que a tempestade estava



se desviando? Desceu a persiana com estrépito e deslizou para a cama,
adormecendo quase no mesmo instante.

*   *   *   

No dia seguinte, estava na delegacia às sete e quinze da manhã.
Exceto um ou outro acidente de trânsito sem gravidade, a noite fora
surpreendentemente calma. A tempestade de neve se dissipara antes
mesmo de se afastar. Foi até a cantina, cumprimentou uns poucos
colegas em plantão de trânsito que cochilavam ao lado de seus cafés e
pegou um copo de plástico para si. Logo ao acordar, decidira passar o
dia redigindo relatórios para diminuir a pilha de papéis acumulados
sobre sua mesa,- sobretudo os relativos a uma briga envolvendo um
grupo de poloneses. Desnecessário dizer que todo mundo acusava todo
mundo. Não havia testemunhas con�áveis que fornecessem uma versão
objetiva do ocorrido, mas mesmo assim era preciso escrever um
relatório, embora Wallander não alimentasse nenhuma ilusão de que
alguém pudesse ser considerado culpado de arrebentar o maxilar de
alguém.

Às dez e meia, terminou o último relatório e foi buscar mais café.
Na volta, escutou o telefone tocando. Era Martinson.

— Está lembrado daquele bote? Wallander teve de pensar uns
instantes até a �cha cair. — O sujeito que ligou para nós sabia do que
estava falando. Um bote de borracha com dois corpos dentro encalhou
na praia de Mossby. Foi encontrado por uma mulher que passeava com
seu cachorro. Ela ligou histérica para a delegacia.

— Quando?
— Agora mesmo. Há trinta segundos.

*   *   *   

Dois minutos mais tarde Wallander estava a caminho da praia de
Mossby pela estrada litorânea. Peters e Norén haviam ido na frente,
numa viatura policial, de sirene ligada. O inspetor estremeceu só de



olhar para as ondas geladas que batiam na praia. Pelo espelho retrovisor,
viu uma ambulância se aproximando e Martinson num segundo carro
de polícia.

A praia de Mossby estava deserta. Ao sair do carro, o vento glacial
o colheu em cheio. A lojinha da praia estava fechada e as portas
estalavam e gemiam ao vento. No alto da trilha que descia em direção à
praia, viu uma mulher sacudindo os braços, muito agitada, com um
cachorro ao lado puxando a trela. Afastou-se do carro. Como de hábito,
se sentia temeroso diante do que iria enfrentar. Jamais conseguiria se
habituar à visão de gente morta. Os mortos eram iguaizinhos aos vivos.
Não tinha um igual ao outro.

— Lá, berrou a mulher, que estava completamente histérica.
Wallander olhou na direção em que ela apontava. Um bote

vermelho balançava para cima e para baixo na beira da água, encalhado
numas pedras perto do molhe para banhos.

— Espere aqui, disse à mulher.
Desceu o barranco e correu pela areia, depois atravessou o molhe e

espiou para dentro do bote. Viu dois homens abraçados, rostos
cinzentos. O inspetor tentou capturar a cena numa fotogra�a mental.
Em seus muitos anos na polícia, aprendera que a primeira impressão é
sempre importante. Geralmente um cadáver é o �m de uma longa e
complicada cadeia de eventos. Às vezes é possível ter uma ideia dessa
cadeia logo de saída.

Martinson, protegido por botas de borracha, entrou na água e
puxou o bote para o seco. Wallander se agachou para examinar os
corpos. Logo ao lado, a equipe da ambulância, com cara de pouco
entusiasmo, esperava para levar os corpos nas macas. Wallander ergueu a
cabeça e viu que Peters procurava acalmar a mulher histérica. Pensou
que era uma sorte o bote não ter dado na praia durante o verão, quando
o local �cava cheio de crianças brincando e nadando. O que tinha
diante de si não era uma visão agradável. Mesmo com toda a ventania,
os mortos exalavam o inconfundível mau cheiro da carne em
decomposição.



Tirou um par de luvas de borracha da jaqueta e fez uma busca
minuciosa nos bolsos dos homens. Não encontrou nada. Quando abriu
o paletó de um deles, porém, viu uma mancha escura no peito da camisa
branca. Virou-se para Martinson.

— Isto aqui não foi nenhum acidente. Foi assassinato. Este aqui,
pelo menos, levou um tiro no coração.

Levantou-se e recuou alguns metros para que Norén pudesse
fotografar o bote.

— O que você acha? Perguntou a Martinson. O outro sacudiu a
cabeça.

— Sei lá, respondeu.
Devagar, Wallander deu uma volta no bote sem tirar os olhos dos

dois cadáveres. Eram ambos louros, trinta e poucos anos de idade. Suas
mãos e roupas mostravam que não eram trabalhadores manuais. Quem
seriam? Por que não tinham nada nos bolsos? Continuou dando voltas
em torno do bote, trocando algumas palavras com Martinson de vez em
quando. Depois de meia hora, concluiu que, de sua parte, não havia
mais nada a averiguar. A equipe de peritos já começara a fazer os exames
de praxe. Uma barraca de plástico fora erguida por cima da embarcação.
Norén terminara de tirar as fotogra�as e estavam todos tiritando de frio,
loucos para ir embora. Wallander se perguntou o que Rydberg teria dito.
O que Rydberg teria visto, que ele não fora capaz de ver?

Sentou-se no carro com o motor ligado, para se manter aquecido.
O mar estava cinza e sua cabeça, vazia. Quem seriam aqueles homens?

Só várias horas depois, quase congelado, tremendo inteiro,
Wallander fez um sinal para o pessoal da ambulância, que se aproximou
com as macas. Foi preciso quebrar alguns ossos dos cadáveres para soltá-
los do abraço. Depois de removidos os corpos, Wallander examinou o
bote mais uma vez, minuciosamente, mas não encontrou nada, nem
mesmo um remo. Olhou para o mar, como se a solução estivesse em
algum lugar no horizonte.

— Acho melhor você conversar com a mulher que encontrou o
bote, Martinson.

— Mas eu já conversei. O outro parecia surpreso.



— Conversar direito. Impossível conversar direito com um vento
desses. Leve a mulher até a delegacia. E diga a Norén que providencie
para que este bote chegue lá no mesmo estado em que está agora.
Wallander voltou para o carro.

É nessas horas que eu sinto a falta do Rydberg, pensou. O que,
exatamente, não estou conseguindo enxergar? O que o Rydberg estaria
pensando neste momento?

*   *   *   



D

Dois

E VOLTA à delegacia em Ystad, foi direto falar com Bjõrk, o
chefe de polícia. Fez um breve relato do que vira na praia de

Mossby. Bjõrk ouviu, apreensivo. Não raro, Wallander tinha a impressão
de que o chefe se considerava pessoalmente ofendido quando um crime
violento era cometido no distrito. Mas ele merecia todo o seu respeito.
Jamais interferia nas investigações em curso e, sempre que algum caso
parecia empacar, fazia comentários generosos e estimulantes. De vez em
quando era temperamental, mas Wallander já estava acostumado com
isso.

— Quero que você se encarregue do caso, disse ele a Wallander no
�nal do relato. — Martinson e Hanson podem dar uma mãozinha.
Acho que dá para pôr vários homens na investigação.

— Hanson está ocupado com aquele estuprador que prendemos na
outra noite, Wallander lembrou. — Não seria melhor convocar
Svedberg? Bjõrk assentiu com um movimento de cabeça. Wallander
obteve o que queria, como sempre.

Ao sair da sala do chefe, o inspetor percebeu que estava com fome.
Com sua tendência a ganhar peso, preferia não almoçar, mas os mortos
do bote o haviam deixado inquieto. Foi de carro até a cidade e, como
sempre, estacionou na Stickgatan, seguindo depois a pé pelas ruas
estreitas e sinuosas até o Fridolf. Pediu sanduíches e tomou um copo de
leite, repassando mentalmente o ocorrido. Na véspera, pouco antes das
seis da tarde, haviam recebido um telefonema anônimo. Um homem
avisara a polícia do que estava para acontecer. Agora sabiam que ele
dissera a verdade. Um bote de borracha vermelho encalhara na praia



com dois mortos dentro. Pelo menos um deles fora assassinado com um
tiro no coração. Nos bolsos dos dois, nada, absolutamente, indicava
quem eles eram. Nada mais.

Wallander pegou a caneta e rabiscou alguns lembretes num
guardanapo de papel. Já havia reunido uma longa lista de perguntas sem
resposta. Ao mesmo tempo, conduzia uma conversa silenciosa com
Rydberg. Será que estou no caminho certo? Será que deixei alguma coisa
de lado? Tentava imaginar as respostas e reações do outro.
Ocasionalmente conseguia, mas em geral não via mais que o rosto
chupado e pálido do amigo em seu leito de morte.

Por volta das três e meia da tarde estava novamente a caminho da
delegacia. Chamou Martinson e Svedberg até sua sala, fechou a porta e
deu ordens ao PABX para segurar as ligações.

— Não vai ser nem um pouco fácil, começou. — Só nos resta
esperar que o laudo cadavérico e a perícia feita no bote e nas roupas nos
forneçam alguma pista. Mesmo assim, há certas perguntas que eu
gostaria de ver respondidas o quanto antes.

Encostado na parede, Svedberg segurava um bloco de notas.
Quarentão, com um início de calvície, nascera em Ystad e, segundo os
boatos, assim que colocava o pé fora da cidade e já sentia saudades de
casa. Em geral dava a impressão de ser lerdo, até meio desinteressado,
mas era minucioso, qualidade apreciada por Wallander. Martinson, por
sua vez, era o oposto de Svedberg em muitos aspectos. Ainda não
chegara aos trinta, nascera em Trollháttan e desde muito cedo decidira
fazer carreira na polícia. Também gostava de política, era membro do
Partido Liberal e, pelo que Wallander ouvira dizer, tinha boas chances
de ser eleito para a câmara municipal nas eleições do outono. Como
policial, era impulsivo e muitas vezes descuidado, mas estava sempre
cheio de boas ideias. Ambicioso, trabalhava sem descanso sempre que
julgava estar perto de uma solução para algum problema.

— Quero saber de onde veio aquele bote, falou Wallander. —
Quando soubermos desde quando aqueles homens estão mortos,
tentaremos descobrir de que direção veio o bote e quanto tempo �cou à
deriva. Svedberg olhou-o com expressão de espanto.



— Será que a gente consegue? Wallander fez que sim.
— Mas para isso vai ser preciso falar com o serviço meteorológico,

explicou. — Eles sabem tudo o que há para saber a respeito do clima e
do vento. Acho que podemos obter uma ideia aproximada da
procedência do bote. E quero saber tudo o que for possível sobre o
próprio. Onde foi construído, que tipo de embarcação é equipada com
aquele tipo de escaler. Tudo.

Fez um gesto de cabeça para Martinson.
— Tarefa sua.
— Não seria melhor fazer uma busca por computador, para ver se

os mortos constam de alguma lista de pessoas desaparecidas? Martinson
perguntou.

— Pode começar por aí. Entre em contato com a guarda costeira,
fale com todas as delegacias do litoral de Skåne. E veja o que Bjõrk tem
a dizer sobre chamarmos a Interpol logo de cara. Está me parecendo
meio óbvio que, se quisermos saber quem são os caras, vamos ter de
jogar nossas redes para todos os lados desde já.

Martinson concordou e fez uma anotação numa folha. Svedberg
mascava o lápis, pensativo.

— A perícia vai examinar minuciosamente a roupa deles,
prosseguiu Wallander. — Com certeza vão encontrar alguma pista.

Depois de uma pancada na porta, Norén entrou com uma carta
náutica na mão.

— Achei que vocês iam precisar disto. Wallander fez um gesto de
aprovação.

Desenrolou-a sobre a mesa e todos se amontoaram em volta, como
se estivessem planejando uma batalha naval.

— Com que velocidade �utua um salva-vidas? Svedberg
perguntou. — As correntes e os ventos tanto podem retardar quanto
acelerar seu deslocamento.

Contemplaram a carta em silêncio. Depois Wallander a enrolou e
se posicionou atrás da cadeira. Ninguém tinha nada a acrescentar:

— Mãos à obra, então. Podemos nos reunir aqui de novo às seis da
tarde, para ver o que cada um conseguiu.



Enquanto Svedberg e Norén saíam do aposento, Wallander pediu a
Martinson que �casse mais um pouco.

— O que a mulher disse? Martinson deu de ombros.
— O sobrenome dela é Forsell. Viúva. Mora em Mossby.

Professora aposentada de uma escola secundária em Àngelholm. Vive lá
o ano inteiro, com o cachorro, Tegnér. Imagine dar o nome de um poeta
a um cachorro! Todos os dias os dois saem para tomar um pouco de ar
na praia. Ontem à noite ela não viu sinal do bote perto dos penhascos,
mas hoje de manhã ele estava lá. Eram umas dez e quinze quando ela o
avistou. Ligou para nós imediatamente.

— Dez e quinze, repetiu Wallander, pensativo. — Não é meio
tarde para sair com o cachorro? Martinson balançou a cabeça.

— Também pensei nisso. Acontece que ela já tinha saído para
passear com o cachorro às sete da manhã. Só que na direção oposta.
Wallander mudou de assunto.

— O homem que ligou ontem... Que impressão ele lhe deu?
— Foi como eu já disse. Convincente.
— Tinha algum sotaque? Dá para dizer a idade?
— Sotaque local. Como o de Svedberg. Voz rouca. Talvez seja

fumante. Uns quarenta ou cinquenta anos, imagino. Falou com
simplicidade e clareza. Pode ser qualquer coisa, de bancário a agricultor.
Wallander tinha mais uma pergunta.

— Por que será que ele ligou?
— Também �quei pensando. Talvez ele soubesse que o bote vinha

dar na praia porque ele próprio estava envolvido no assunto. Talvez
tenha sido ele o autor do disparo. Pode ter visto alguma coisa, ou ouvido
alguma coisa. Há várias hipóteses.

— Qual seria a explicação lógica?
— A última, disse Martinson, sem hesitar. — Ele viu ou ouviu

alguma coisa. Acho que esse não é o tipo de homicídio em que o
assassino resolve dar a dica à polícia.

Wallander chegara à mesma conclusão.
— Vamos especular um pouco mais. Ele viu ou ouviu alguma

coisa. Há dois homens mortos num bote salva-vidas. Se não está



envolvido no crime, acho improvável que tenha visto o assassino, ou
assassinos. O que signi�ca que deve ter visto o bote.

— Um bote salva-vidas à deriva. Como alguém vê uma coisa
dessas? Só se estiver em outro barco.

— Exato, concordou Wallander. — Justamente. Mas se não foi ele
o autor do crime, por que permanecer anônimo?

— Tem gente que prefere não se envolver. Você sabe como é.
— Pode ser. Mas talvez haja outra explicação. Talvez ele tenha

outra razão bem diferente para não querer envolvimento com a polícia.
— Você não acha essa hipótese um tanto forçada?
— Só estou pensando em voz alta. De um jeito ou de outro, temos

de descobrir quem é o cara.
— Você acha que a gente devia fazer um apelo público para que ele

volte a entrar em contato conosco?
— Acho. Mas não hoje. Antes quero saber um pouco mais a

respeito dos mortos.

*   *   *   

Wallander foi até o hospital. Já estivera no local diversas vezes, mas
continuava achando difícil encontrar o anexo recém-construído. Parou
na lanchonete do térreo, comprou uma banana e depois subiu até o
departamento de patologia. O legista, cujo nome era Môrth, ainda não
começara a fazer o exame mais detalhado dos cadáveres. Mesmo assim,
pôde responder à primeira pergunta de Wallander.

— Ambos foram baleados, declarou. — À queima-roupa, no
coração. Imagino que tenha sido essa a causa da morte.

— Gostaria de ter o laudo em mãos o mais rápido possível. Você
pode me adiantar alguma coisa sobre a hora em que ocorreram as
mortes? Môrth sacudiu a cabeça.

— Não. Mas olhe que isso em si é uma resposta.
— Signi�cando o quê?
— Que eles provavelmente estão mortos há um bom tempo, já o

que torna mais difícil determinar a hora exata da morte.



— Dois dias? Três? Uma semana?
— Não posso responder a essa pergunta. E não quero �car dando

palpites.
O médico desapareceu no interior do laboratório. Wallander tirou

o paletó, calçou um par de luvas de borracha e começou a revistar as
roupas dos mortos, que estavam largadas dentro do que parecia uma pia
de cozinha antiga.

Um dos ternos fora confeccionado na Inglaterra, o outro na
Bélgica. Os sapatos, italianos, tinham jeito de coisa cara, na opinião do
inspetor. Camisas, gravatas, cuecas e meias contavam a mesma história.
Eram de boa qualidade e sem sombra de dúvida não haviam custado
pouco. Quando terminou de examinar as roupas pela segunda vez,
Wallander percebeu que não iria longe. A única coisa que sabia era que,
muito provavelmente, dinheiro não era problema para aqueles dois. Mas
onde teriam ido parar suas carteiras? As alianças? Os relógios? Mais
intrigante ainda era o fato de eles não estarem de paletó ao receberem os
tiros: não havia furos nem marcas de pólvora em nenhum dos dois.
Wallander tentou imaginar a cena, Alguém atira em dois homens, direto
no coração. Depois que eles morrem, o sujeito que fez aquilo torna a
vestir os paletós nos mortos e joga os cadáveres num bote. Por quê?

Revistou as roupas novamente. Tem alguma coisa que eu não estou
enxergando, pensou. Rydberg, me ajude. Mas Rydberg não tinha nada a
dizer.

Wallander voltou para a delegacia. Sabia que os exames cadavéricos
levariam várias horas e que o laudo preliminar só �caria pronto no dia
seguinte. Se �casse.

De volta a sua sala, encontrou um bilhete de Bjõrk sobre a mesa.
Dizia que era melhor esperar um ou dois dias para chamar a Interpol.
Wallander sentiu os primeiros sintomas de uma profunda irritação.
Geralmente achava muito difícil concordar com a abordagem cautelosa
do chefe.

A reunião das seis da tarde foi rápida. Martinson relatou não haver
registro de pessoas desaparecidas que correspondessem à descrição dos
homens encontrados no bote. Svedberg tivera uma longa conversa com



alguém do serviço de meteorologia de Norrkõping, que prometera
ajudar assim que recebesse uma solicitação formal da polícia de Ystad.

Wallander contou que, como já era esperado, o patologista
con�rmara que os dois indivíduos haviam sido assassinados e pediu a
Svedberg e Martinson que pensassem em motivos possíveis para alguém
que acabou de balear dois homens voltar a vestir o paletó nos cadáveres.

— Vamos continuar trabalhando no caso. Se vocês estiverem
envolvidos com outras investigações, deixem de molho por enquanto ou
passem para algum colega. Este caso vai ser complicado. Vou
providenciar para que sejam destacados mais alguns policiais amanhã de
manhã.

Depois, sozinho na sala, Wallander desenrolou novamente a carta
náutica sobre a mesa. Com o dedo, acompanhou a linha do litoral até a
praia de Mossby. O bote podia ter �cado à deriva um bom tempo,
pensou. Também podia ter percorrido uma distância curtíssima. Podia
ter �cado balançando na maré sem praticamente sair do lugar.

O telefone tocou. Wallander �cou alguns instantes tentando
decidir se atendia ou não. Já era tarde e queria ir para casa para poder
pensar, na calma e no sossego, sobre o que acontecera. Acabou erguendo
o fone. Era Môrth.

— Já terminou? Wallander estava surpreso.
— Não. Mas tem uma coisa que acho que é importante. Uma coisa

que posso lhe contar desde já. Wallander prendeu a respiração. — Os
homens não são suecos. Pelo menos não nasceram aqui.

— Como você sabe?
— Examinei os dentes deles. As restaurações feitas não foram obra

de dentistas suecos. De dentistas russos, talvez.
— Russos?
— É, russos. Ou dentistas de algum país do bloco oriental. Eles

usam técnicas muito diferentes das nossas.
— Tem certeza?
— Não teria ligado se não tivesse. O inspetor percebeu que o

legista �cara irritado.
— Acredito em você, falou, mais que depressa.



— Tem outra coisa, continuou Môrth. — Uma coisa que pode ser
tão importante quanto o que acabei de lhe dizer Desculpe o cinismo,
mas aqueles homens sem dúvida alguma �caram aliviados quando
levaram o tiro. Antes de morrer, eles foram torturados, e muito.
Queimaduras, pele arrancada, dedos esmagados. Serviço completo.

Wallander permaneceu em silêncio.
— Alô! Você ainda está na linha? Môrth perguntou.
— Estou tentando digerir o que você me disse.
— Tenho certeza absoluta do que lhe falei.
— Não duvidei nem por um instante. Mas é um pouco fora do

comum.
— Justamente por isso achei importante telefonar para você.
— Fez muito bem.
— Você vai receber o laudo completo amanhã. Sem os resultados

dos testes de laboratório, que demoram um pouco mais para �car
prontos.

O médico desligou. Wallander foi até a cantina. Não havia
ninguém lá. Serviu-se do que restava na cafeteira e se instalou diante de
uma das mesas. Russos? Homens do bloco oriental? Torturados? Nem
Rydberg duvidaria: aquela investigação estava com cara de que ia ser
longa e difícil.

Eram sete e meia da noite quando entrou no carro para ir para
casa. O vento amainara e de repente �cara muito mais frio.

*   *   *   



P

Três

OUCO DEPOIS das duas da madrugada, Wallander acordou com
dores horríveis no peito. Teve certeza de que estava para morrer.

A tensão e as solicitações constantes do trabalho policial começavam a
surtir efeito. Estava pagando o preço. Permaneceu imóvel no escuro,
cheio de desespero e vergonha. Deixara tudo para quando já fosse tarde
demais; já não faria coisa nenhuma da própria vida. A ansiedade e a dor
pareciam cada vez mais intensas. Lembrando disso mais tarde, não
saberia dizer ao certo quanto tempo �cara ali deitado, incapaz de refrear
o medo crescente; mas devagar conseguira recuperar o autocontrole.

Levantou-se da cama com todo o cuidado, en�ou a roupa e desceu
até a rua. A dor parecia mais fraca; ia e voltava em ondas, passara para os
braços, perdera um pouco da intensidade inicial. Entrou no carro,
tentou se forçar a respirar com calma e então dirigiu pelas ruas desertas
até a entrada de emergência do hospital. Foi atendido por uma
enfermeira de olhar bondoso, que o escutou sem dar a impressão de
considerá-lo um hipocondríaco histérico acima do peso ideal. Wallander
�cou deitado numa maca, ouvindo os impropérios de um bêbado no
quarto ao lado, a dor indo e voltando, até que de repente havia um
médico jovem parado a seu lado. Descreveu de novo as dores no peito. A
maca foi levada para uma sala, �zeram um eletrocardiograma, mediram
a pressão, tomaram o pulso e perguntaram várias coisas: não, não
fumava, nunca tivera dores no peito antes, até onde sabia não havia
ninguém na família com problemas cardíacos. O médico veri�cou o
resultado do eletro.



— Não há nada que chame a atenção no seu exame. Tudo parece
absolutamente normal. O que acha que pode ter provocado essa dor?

— Não faço ideia.
O médico olhou a �cha médica de Wallander.
— Estou vendo que você é da polícia. Imagino que as coisas

�quem meio caóticas por lá, de vez em quando.
— Digamos que é mais ou menos o tempo inteiro.
— E quanto ao consumo de bebidas alcoólicas?
— Pre�ro pensar que é normal.
O médico se sentou na ponta da mesa e pôs as �chas de lado.

Wallander notou que ele estava muito cansado.
— Não acho que foi um problema de coração, disse ele. — Talvez

tenha sido um aviso do seu corpo, um sinal de alarme dizendo que nem
tudo está como deveria estar. Você é o único que pode saber.

— Provavelmente é isso mesmo. Me pergunto todos os dias o que a
vida está fazendo comigo. E percebo que não tenho ninguém com quem
conversar.

— Mas devia ter. Todo mundo deveria ter com quem conversar.
O bip do médico começou a piar dentro do bolso feito um �lhote

de passarinho e ele se levantou.
— Vou segurá-lo aqui esta noite. Tente descansar um pouco.
Wallander �cou ali deitado, tranquilo, atento ao zumbido de um

condicionador de ar invisível. Ouvia vozes no corredor.
Toda dor tem um motivo, pensou. Se não é o coração, então o que

é? Culpa por não conseguir dedicar tempo e energia su�cientes para
cuidar do meu pai? Preocupação por suspeitar que as cartas que minha
�lha me manda de Estocolmo não contam a história toda? Que as coisas
não são de maneira nenhuma como ela descreve, quando diz que gosta
da faculdade, que está estudando e que acha que en�m está fazendo algo
que tem vontade de fazer? Será possível que, mesmo sem eu ter
consciência disso, haja um receio constante aqui dentro de que ela tente
se matar de novo, como fez quando tinha quinze anos? Ou será que a
dor se deve ao ciúme que continuo sentindo de Mona por ela ter me
deixado, ainda que isso já tenha acontecido há mais de um ano?



A luz no quarto parecia brilhante demais. Sentiu que toda a sua
vida fora marcada por um sentimento de desolação, do qual não
conseguia se desvencilhar Mas como é que essa dor que acabara de sentir
podia ter sido provocada pela solidão? Não conseguia chegar a nenhuma
resposta que não o deixasse imediatamente cheio de dúvidas.

— Não posso continuar vivendo desse jeito, falou em voz alta. —
Preciso dar um jeito na vida. Logo. Já.

Acordou sobressaltado às seis da manhã. O médico estava parado
ao lado da cama, olhando para ele.

— Passou a dor?
— Está tudo normal. O que pode ter sido?
— Tensão, disse o médico. — Estresse. Você sabe melhor que eu.
— É. Suponho que sim.
— Sugiro que faça um check-up. Fisicamente, acho que você não

tem nenhum problema, mas é melhor ter certeza. Assim também �ca
mais fácil fazer uma autoanalise para descobrir que tipos de fantasmas
estão azucrinando lá por dentro.

Wallander voltou para casa e, depois de uma chuveirada, tomou
uma xícara de café. O termômetro marcava três graus negativos. O céu
estava limpo e o vento diminuíra.

Ficou sentado um tempão, pensando no que acontecera de
madrugada. As dores e a passagem pelo hospital tinham adquirido um
ar de irrealidade. Mas sabia que não podia simplesmente ignorar o
ocorrido. Sua vida era responsabilidade sua. Já eram oito e quinze
quando sentiu que estava em condições de enfrentar o trabalho.

Assim que chegou à delegacia, se envolveu numa discussão com
Bjõrk; o chefe teimava que a perícia de Estocolmo deveria ter sido
chamada imediatamente para fazer um exame minucioso da cena do
crime.

— Não houve cena do crime. Se há uma coisa sobre a qual
podemos ter certeza absoluta é que os dois não foram assassinados no
bote salva-vidas.

— Agora não podemos mais contar apenas com o Rydberg,
precisamos de ajuda externa, insistiu Bjõrk. — Não temos gente



quali�cada para casos assim. E por que você não isolou a praia onde o
bote salva-vidas foi encontrado?

— O crime não foi cometido na praia. O bote estava à deriva no
mar. Está sugerindo que eu deveria ter posto uma �ta de plástico em
volta das ondas?

Wallander estava �cando bravo. De fato, nem ele nem nenhum
outro policial da delegacia de Ystad tinham a experiência de Rydberg,
mas isso não signi�cava que fosse incapaz de decidir quando pedir ajuda
de Estocolmo.

— Ou você me deixa tomar as decisões, falou, — Ou então se
encarrega você mesmo do caso.

— A questão não é essa. Mas continuo achando que foi um erro
não ter consultado Estocolmo.

— Pois eu não acho.
E mais longe não conseguiram ir, nem um, nem outro.
— Falo com você daqui a pouco, disse o inspetor. — Tem umas

coisas sobre as quais eu gostaria de ouvir sua opinião. Bjõrk pareceu
surpreso.

— Já tem alguma coisa? Pensei que estivéssemos diante de uma
parede.

— Não exatamente. Volto daqui a dez minutos.
De sua sala, Wallander ligou para o hospital. Ficou espantado

quando o próprio Môrth atendeu.
— Alguma novidade? Perguntou ao legista.
— Estou justamente redigindo o laudo. Não pode esperar mais

umas duas horas, no máximo?
— Tenho de manter Bjõrk informado. Pode pelo menos me dizer

há quanto tempo eles estavam mortos?
— Não. Precisamos esperar pelos resultados dos testes de

laboratório. Resíduos no estômago, extensão da decomposição dos
tecidos. Só posso dar um palpite.

— Então dê.
— Não gosto de dar palpites, você sabe. De que isso lhe serviria?



— Você tem experiência. Sabe o que está fazendo. Os resultados
dos testes vão apenas con�rmar suas suspeitas, não vão contradizer nada.
Só quero que sopre no meu ouvido. Não vou passar adiante. Wallander
esperou.

— Uma semana, Môrth falou por �m. — Pelo menos uma
semana. Mas não conte a ninguém que eu lhe disse isso.

— Já esqueci. Continua convencido de que eram russos ou
europeus orientais?

— Continuo.
— Encontrou algo que não esperava encontrar?
— Não conheço nada de munição, claro, mas nunca topei com

esse tipo de bala antes.
— Algo mais?
— Sim. Um deles tem uma tatuagem no braço. Uma espécie de

sabre, ou cimitarra turca, ou seja lá que nome tenham essas coisas.
— Uma o quê?
— Uma espada. Não se pode exigir que um legista seja uma

autoridade em armas obsoletas.
— Diz alguma coisa?
— Como assim?
— Muitas tatuagens têm inscrições. Um nome de mulher, ou de

um lugar.
— Não tem nada escrito.
— Nada mais?
— Por enquanto, não.
— Certo. De qualquer modo, obrigado por tudo.
— Não foi grande coisa.
Wallander desligou, pegou um café na cantina e foi ver Bjõrk. As

portas das salas de Martinson e Svedberg estavam abertas, mas não havia
sinal deles. Sentou-se e tomou o café, escutando distraidamente a
conversa telefônica de Bjõrk, que parecia estar �cando um tanto
animada. Levou um susto quando o chefe bateu o fone no gancho.

— Isso foi a coisa mais imbecil que eu já ouvi na vida esbravejou
Bjõrk. — Para que continuar levando isso adiante?



— Boa pergunta, mas a que você está se referindo, exatamente?
Bjõrk tremia de raiva. Wallander não se lembrava de tê-lo visto

assim tão alterado.
— O que houve? Perguntou. Bjõrk o encarou.
— Não sei se estou autorizado a comentar o assunto, mas preciso

falar. Um daqueles desgraçados que mataram o casal de velhos em
Lenarp, o que foi apelidado de Lúcia, teve permissão para sair do
presídio outro dia. Desnecessário dizer que não voltou mais.
Presumivelmente deixou o país. Nunca mais o pegaremos.

Wallander não podia acreditar no que estava ouvindo.
— Permissão para sair? Mas se ele estava preso havia menos de um

ano, e por um dos homicídios mais brutais já ocorridos no país! Por que
diabos lhe deram essa autorização?

— Para acompanhar o enterro da mãe. Wallander �cou de queixo
caído.

— Mas a mãe dele morreu há mais de dez anos! Lembro bem
disso, estava escrito no relatório que a polícia checa nos mandou.

— Uma mulher se fazendo passar por irmã dele apareceu no
presídio e pediu permissão para ele acompanhar o enterro. Ao que
parece, ninguém checou nada. Ela mostrou um convite impresso,
obviamente falsi�cado, que dizia que haveria um serviço fúnebre numa
igreja de Ângelholm. Parece que neste país ainda existem algumas almas
ingênuas o bastante para acreditar que ninguém falsi�caria um convite
fúnebre. Deixaram-no ir com um guarda. Isso foi anteontem. Não havia
enterro nenhum, assim como também não havia nenhuma mãe morta,
muito menos uma irmã. Eles dominaram o guarda, amarraram-no e
largaram o infeliz num bosque perto de Jõnkõping. Chegaram inclusive
a usar o carro do presídio para ir até o aeroporto de Kastrup, via
Limhamn. O carro ainda está lá, mas eles não.

— Não é verdade, não pode ser Quem poderia ser tão imbecil para
autorizar a saída do vigarista?

— É como dizem na propaganda: "A Suécia é fantástica". Bjõrk
parecia enojado.



— De quem é a responsabilidade? O sujeito que concedeu a
permissão devia ser tranca�ado na cela que �cou vazia. Como é possível
uma coisa dessas?

— Vou investigar. Mas assim são as coisas. Nosso pássaro escapou
da gaiola.

Wallander estava pensando no assassinato inimaginavelmente cruel
do casal de velhos de Lenarp. Olhou para Bjõrk com uma expressão
resignada.

— De que adianta? Por que é que a gente se arrebenta para pegar
os criminosos, se tudo que o serviço penitenciário faz é deixar todo
mundo sair outra vez?

Bjõrk não respondeu. Wallander se levantou e foi até a janela.
— Por quanto tempo mais a gente vai aguentar?
— Nós temos de aguentar E então, vai me contar ou não tudo o

que sabe sobre aqueles dois homens no bote salva-vidas?
Wallander lhe disse o que sabia. Sentia-se deprimido, cansado e

desapontado. Bjõrk tomou algumas notas enquanto falava.
— Russos, repetiu o chefe, quando ele terminou.
— Ou de um país do bloco oriental. Môrth tem certeza disso.
— Acho melhor falar com o Ministério do Exterior. É tarefa deles

entrar em contato com a polícia russa. Ou polonesa. Com o bloco
oriental.

— Eles podem ser russos estabelecidos aqui mesmo na Suécia. Ou
na Alemanha. E por que não na Dinamarca?

— O fato é que a maioria dos russos ainda vive na União Soviética.
Vou ligar para o ministério agora mesmo. Eles sabem o que fazer em
situações como essa.

— Podíamos pôr os cadáveres de volta no salva-vidas e pedir à
guarda costeira para rebocá-los até águas internacionais, foi a resposta de
Wallander. — Assim podíamos lavar as mãos. Bjõrk não pareceu ter
escutado.

— Vamos precisar de ajuda para identi�cá-los. Fotos, impressões
digitais, roupas.

— E uma tatuagem. Uma cimitarra.



— Uma cimitarra?
— Exato, uma cimitarra.
Bjõrk meneou a cabeça e esticou o braço para pegar o fone.
— Só mais um minuto, falou o inspetor. Bjõrk recolheu a mão. —

Estou pensando no sujeito que ligou para cá. Segundo o Martinson, ele
tinha sotaque local. Devíamos tentar encontrá-lo.

— E temos alguma pista?
— Nenhuma. E justamente por isso estou sugerindo que a polícia

divulgue um apelo ao público, em termos bem gerais. Podemos pedir
para que qualquer pessoa que tenha visto um bote vermelho de borracha
à deriva por aí entre em contato com a polícia. Bjõrk concordou.

— De qualquer modo, vou ter mesmo de falar com a imprensa. Os
repórteres já estão ligando faz tempo. Como eles conseguem descobrir
com tanta rapidez o que houve num trecho deserto de praia, eu não faço
a menor ideia. Levaram exatamente meia hora, ontem.

— Você sabe muito bem que nós temos gente aqui dentro que
passa informações para eles, disse Wallander, se lembrando uma vez mais
do homicídio duplo de Lenarp.

— O que quer dizer com "nós"?
— A polícia. A polícia de Ystad.
— E quem são os responsáveis pelo vazamento das informações?
— Como é que eu vou saber? Acho que é tarefa sua lembrar aos

funcionários de vez em quando que devem ser discretos e observar o
sigilo pro�ssional.

Bjõrk esmurrou a mesa, como se estivesse dando um sopapo nas
orelhas. Mas não respondeu diretamente ao comentário de Wallander

— Vamos soltar esse apelo, foi tudo o que disse. — Ao meio-dia,
antes do noticiário no rádio. Quero você presente na coletiva. Agora
preciso ligar para Estocolmo e pegar algumas instruções. Wallander se
pôs de pé.

— Seria fantástico se não precisássemos.
— Não precisássemos o quê?
— Descobrir quem atirou nos homens do bote.



— Vou ver o que Estocolmo tem a dizer sobre o assunto, disse
Bjõrk, sacudindo a cabeça.

Wallander saiu. As salas de Martinson e Svedberg continuavam
vazias. Olhou o relógio: quase nove e meia. Desceu até o porão da
delegacia, onde o bote salva-vidas fora posto num cavalete de madeira.
Com uma lanterna possante, examinou-o minuciosamente, à procura do
nome da fábrica ou do país de fabricação, mas não encontrou nada e
isso o surpreendeu. Não conseguia encontrar uma explicação satisfatória
para o fato. Deu a volta no bote de borracha de novo e, dessa vez,
reparou num pedaço curto de corda. Era diferente da corda que
mantinha o chão de tábuas no lugar. Fora cortada com uma faca.
Tentou imaginar que conclusões Rydberg teria tirado daquilo, mas seu
cérebro era um vazio só.

Estava de volta em sua sala por volta das dez da manhã. Nem
Martinson nem Svedberg atenderam quando ligou para a sala deles.
Pegou um papel e começou a fazer um resumo do pouco que sabiam
sobre os dois mortos. Eram do bloco oriental, tinham sido assassinados
com um tiro no coração disparado à queima-roupa, vestidos com o
paletó depois de mortos e largados num bote salva-vidas que ainda não
fora identi�cado. Além disso, haviam sido torturados. Empurrou o
papel para o lado.

De repente, tivera uma ideia. Homens que foram torturados e
assassinados, você esconde os cadáveres, abre uma cova para eles, ou joga
no fundo do mar com um peso de ferro amarrado nas pernas. Se você os
deixa dentro de um bote salva-vidas, o mais provável é que sejam
encontrados. Teria sido essa a intenção? Que fossem encontrados? E o
fato de estarem num bote não seria uma indicação de que o crime
acontecera a bordo de um navio? Wallander amassou a folha de cima do
bloco de papel e atirou no cesto de lixo. Não sei o su�ciente, pensou.
Rydberg teria me dito para não ser impaciente.

O telefone tocou. Eram quinze para as onze. Assim que ouviu a
voz do pai, se lembrou de que �cara de ir vê-lo. Devia estar em Lõderup
lá pelas dez da manhã, para irem até Malmõ, comprar telas e tintas.

— Por que você não apareceu? O pai perguntou, bravo.



Wallander decidiu ser absolutamente sincero com ele.
— Desculpe. Esqueci. Fez-se uma longa pausa.
— Pelo menos é uma resposta honesta, o pai acabou dizendo.
— Posso ir amanhã.
— Então �ca para amanhã. E o pai desligou.
Wallander escreveu um lembrete e grudou-o no telefone. Era

melhor não esquecer do compromisso do dia seguinte. Ligou para
Svedberg: nada, ainda. Martinson, no entanto, atendeu, acabara de
entrar. Wallander foi vê-lo.

— Sabe o que descobri hoje? Martinson perguntou. — Que é mais
ou menos impossível descrever um bote salva-vidas. Todos os diferentes
modelos que saem das diferentes fábricas têm a mesma cara. Só os
especialistas sabem distinguir um do outro. De modo que dei um pulo a
Malmõ e visitei vários importadores.

Tinham ido à cantina, pegar um café. Martinson apanhou alguns
biscoitos e eles voltaram para a sala do inspetor.

— Quer dizer então que agora você sabe tudo sobre botes salva-
vidas.

— Um pouco, mas não tenho a menor ideia da origem deste
nosso.

— É estranho que não haja um logotipo ou uma indicação do país
onde ele foi fabricado. Em geral, equipamentos de segurança como esse
vêm com tudo quanto é tipo de instrução.

— Concordo. Assim como os importadores de Malmõ com quem
conversei. Mas temos uma possibilidade de solucionar o problema com
a ajuda de alguém da guarda costeira: o capitão Õsterdahl, um o�cial
aposentado que passou a vida toda trabalhando em barcos da alfândega;
quinze anos em Arkõsund, dez anos no arquipélago Gryt. Depois,
mudou-se para Simrishamn e �cou lá até se aposentar. Ao longo dos
anos, foi fazendo seu próprio registro dos diferentes tipos de
embarcações que circulam por aí, inclusive botes de borracha e salva-
vidas.

— Quem lhe deu a dica?



— Tive sorte quando liguei para a guarda costeira. O sujeito que
me atendeu havia trabalhado num dos barcos da alfândega comandados
por Õsterdahl.

— Ótimo. Quem sabe ele nos ajuda.
— Se ele não puder, então ninguém pode Martinson comentou,

com um ar �losó�co. — Ele mora em Sandhammaren. Que tal se eu for
até lá buscá-lo, para que dê uma olhada no bote? Houve algum
progresso?

Wallander contou a respeito das conclusões de Môrth, que foram
ouvidas atentamente.

— Quer dizer então que provavelmente a gente vai ter de cooperar
com a polícia russa, disse Martinson, quando Wallander terminou. —
Você sabe russo?

— Nem uma palavra. O que, no fundo, talvez signi�que que a
gente vai conseguir se livrar do caso.

— Não custa torcer. De repente, Martinson �cou pensativo. —
Pelo menos é assim que eu me sinto, às vezes, disse depois de alguns
instantes. — Desejando que fosse possível largar mão de certos crimes.
Porque são terríveis demais. Sangrentos demais. Irreais. Quando �z
faculdade de polícia, ninguém veio nos ensinar a lidar com cadáveres
torturados e abandonados em botes no meio do mar. É como se os
avanços da criminalidade tivessem me deixado para trás. E só tenho
trinta anos.

Nos últimos tempos, Kurt Wallander sentira muitas vezes o
mesmo. Era cada vez mais difícil trabalhar na polícia. Estavam vivendo
numa época marcada por um tipo de criminalidade que ninguém
conhecia ainda. Era um mito dizer que muitos policiais trocavam a
instituição por serviços de segurança em �rmas particulares por motivos
�nanceiros. A verdade é que a grande maioria se desligava da ativa por
insegurança no trabalho.

— E se a gente fosse pedir a Bjõrk um treinamento prévio para
poder lidar com seres humanos torturados? Disse Martinson.

Wallander sabia que não havia cinismo nenhum no que o colega
dissera, apenas a insegurança que ele próprio sentia muitas vezes.



— Todas as gerações de policiais parecem dizer a mesma coisa. Nós
não somos exceção.

— Não me lembro de ter ouvido Rydberg se queixar. E você?
— Ele era uma exceção. Mas eu ainda quero lhe perguntar uma

coisa. O sujeito que ligou para cá. Não havia nada indicando que ele
podia ser estrangeiro, havia?

Martinson não tinha a menor dúvida quanto a isso.
— Nada mesmo. Ele era daqui. Ponto �nal.
— Mais alguma coisa que tenha chamado sua atenção na conversa?
— Não. Martinson se levantou.
— Vou até Sandhammaren buscar o capitão Õsterdahl.
— O bote está no porão. Boa sorte. Falando nisso, você sabe onde

Svedberg se meteu?
— Não faço ideia. Não sei o que ele está fazendo. Conversando

com o pessoal da meteorologia, suponho.
Wallander foi até o centro da cidade para almoçar. Lembrou-se do

incidente irreal da noite anterior e pediu uma salada.
Voltou à delegacia pouco antes do início da entrevista coletiva à

imprensa. Fizera algumas anotações num papel; foi até a sala de Bjõrk.
— Eu odeio falar com a imprensa, disse Bjõrk. — Um dos motivos

pelos quais jamais chegarei a comissário nacional de polícia. Não que eu
queira.

Foram juntos até a sala onde os repórteres esperavam. Wallander se
lembrou da multidão de jornalistas que apareceram por ocasião do
homicídio duplo de Lenarp. Agora, havia apenas três pessoas sentadas
ali. Reconheceu duas delas: uma era uma senhora do Allebanda, que
escrevia matérias precisas e lúcidas; a outra era o encarregado do
escritório local do Arbetets, com quem falara uma ou duas vezes, no
máximo. A terceira pessoa era um homem de cabelo à escovinha e
óculos. O inspetor nunca o vira antes.

— Cadê o representante do Syãsvenskan? Bjõrk cochichou em seu
ouvido. — E do Skãnska Dagbladeft da rádio local?

— Sei lá. Vamos começar logo com isso.



Bjõrk se dirigiu para a plataforma que havia num canto da sala.
Seu estilo de falar era um tanto hesitante e monótono, e Wallander
torcia para que ele não se estendesse mais que o necessário. Depois foi
sua vez.

— Dois homens mortos vieram dar à praia de Mossby dentro de
um bote salva-vidas. Ainda não conseguimos identi�car os corpos. Até
onde sabemos, não houve nenhum acidente que possa estar ligado ao
bote salva-vidas e tampouco temos notícias de que alguém tenha se
perdido no mar. O que signi�ca que precisamos da ajuda do público. E
de vocês da imprensa.

Não disse uma palavra sobre o telefonema anônimo.
— Gostaria de pedir a quem tiver informações relevantes que entre

em contato com a polícia. Isso é tudo. Bjõrk voltou ao estrado.
— Vamos tentar responder a todas as perguntas que queiram fazer.
A senhora simpática do Allebanda perguntou se não estava

havendo um aumento inusitado no índice de incidentes violentos na
região da Skåne, onde as coisas costumavam ser tão pací�cas. A
pergunta fez Wallander rir com desdém para si mesmo. Pací�cas,
pensou. As coisas por aqui nunca foram especialmente pací�cas.

Bjõrk disse que na verdade não ocorrera um aumento signi�cativo
no índice de crimes violentos registrados pela polícia, e a senhora do
Allebanda pareceu satisfeita com a resposta. O correspondente local do
Arbetets não tinha pergunta nenhuma a fazer, e Bjõrk já ia encerrando a
entrevista quando o rapaz de óculos ergueu a mão.

— Tenho uma pergunta, disse ele. — Por que vocês não disseram
que os homens encontrados no bote foram assassinados?

Wallander trocou um olhar rápido com Bjõrk.
— Por enquanto, não podemos ter certeza de qual foi a causa da

morte deles, falou Bjõrk.
— Não é verdade. Todo mundo sabe que os dois foram baleados

no peito.
— Próxima pergunta, disse Bjõrk. Wallander viu que o chefe já

começava a suar.



— Próxima pergunta? O repórter estava bravo. — E por que eu
haveria de fazer uma segunda pergunta, se a primeira que eu �z ainda
não foi respondida?

— Você recebeu a única resposta que posso dar no momento.
— Isso é um absurdo. Mas vou fazer uma segunda pergunta, sim.

Por que vocês não disseram que suspeitam que os dois homens
assassinados sejam cidadãos russos? Por que convocar uma entrevista
coletiva se vocês não respondem às perguntas nem divulgam os fatos?

Como foi que esse sujeito �cou sabendo disso tudo?, Wallander
pensou com seus botões. Por outro lado, não entendia por que Bjõrk
não abria o jogo. O jornalista tinha toda a razão. Por que esconder fatos
óbvios?

— Como o inspetor Wallander acabou de ressaltar, ainda não
conseguimos identi�car os dois corpos. Justamente por esse motivo é
que estamos fazendo um apelo ao público em geral. Nossa esperança é
que a imprensa divulgue o fato, para que as pessoas saibam que estamos
buscando informações.

O jovem repórter en�ou o bloco de notas no bolso do paletó com
um gesto espalhafatoso.

— Obrigado por terem vindo, disse Bjõrk.
Na saída, Wallander puxou de lado a senhora que trabalhava para o

Allebanda.
— Quem era esse repórter?
— Nem imagino. Foi a primeira vez que o vi. O que ele disse é

verdade?
Wallander não respondeu, e a senhora do Allebanda era

su�cientemente educada para não pressioná-lo.
— Por que você não abriu o jogo com eles? Wallander perguntou

quando alcançou Bjõrk no corredor.
— Malditos repórteres, grunhiu o chefe. — Como foi que ele

descobriu tudo isso? Quem será o responsável pelos vazamentos de
informação?

— Qualquer um de nós. Inclusive eu.



Bjõrk estacou e olhou bem nos olhos do inspetor, mas não fez
nenhum comentário.

— O Ministério do Exterior pediu para não fazermos alarde.
— Por quê?
— Isso você vai ter de perguntar a eles. Espero obter mais

instruções esta tarde.
Wallander voltou para sua sala. Começava a se encher daquilo

tudo. Sentou-se e destrancou uma das gavetas da mesa, na qual guardara
a fotocópia de um anúncio de emprego. A Companhia de Borracha de
Trelleborg estava à procura de um novo chefe de segurança para a
empresa, e ao anúncio Wallander anexara uma carta, se candidatando à
vaga. Fora escrita na semana anterior. O inspetor estava tentando decidir
se remetia ou não a tal carta. Se o trabalho policial ameaçava virar uma
espécie de jogo em que as informações ora vazavam, ora eram retidas,
sem que para isso houvesse qualquer motivo plausível, então não lhe
servia mais. A atividade policial era bem mais que isso, no que lhe dizia
respeito. Não conseguiria atuar num ambiente em que o trabalho que
fazia não fosse constantemente sustentado por princípios morais e
racionais inquestionáveis. Seu �uxo de pensamento foi interrompido
por Svedberg, que abriu a porta com o pé e entrou.

— Onde você se meteu? O inspetor perguntou. Svedberg olhou-o
com cara de espanto.

— Mas eu deixei um bilhete em sua mesa. Você não viu? O bilhete
caíra no chão. Wallander apanhou-o. Nele, Svedberg lhe dizia que
poderia ser contatado no serviço meteorológico de Sturup.

— Resolvi tentar um atalho. Conheço um dos funcionários do
aeroporto de Sturup. Nós sempre saímos juntos para observar
passarinhos em Falsterbo. Ele me ajudou a decifrar de onde o bote pode
ter vindo.

— Pensei que o serviço meteorológico de Norrkõping estivesse
fazendo isso.

— Achei que assim seria mais rápido.
Svedberg tirou alguns rolinhos de papel dos bolsos e abriu-os sobre

a mesa. Neles havia diagramas e colunas de números.



— Nós �zemos os cálculos presumindo que o bote �cou à deriva
durante cinco dias. A direção dos ventos foi constante nestas últimas
semanas, de modo que deu para ser muito preciso. Se bem que isso não
vai ajudar lá grande coisa.

— Vale dizer...
— Que o bote salva-vidas provavelmente veio de muito longe.
— Vale dizer...
— Que pode ter vindo tanto da Dinamarca como da Estônia. Que

pode ter vindo de vários países. Wallander olhou para Svedberg com
uma expressão incrédula.

— E é possível uma coisa dessas?
— É. Pode perguntar a Janne.
— Bom trabalho. Agora, vá contar isso a Bjõrk, para que ele passe

as informações ao Ministério do Exterior. Pode ser que assim a gente
�que livre do caso.

— Fique livre?
Wallander contou então o que acontecera mais cedo. E percebeu

que Svedberg �cara desapontado.
— Não gosto de largar nada pela metade.
— Não tem nada con�rmado, ainda. Só estou pondo você a par

das coisas.
Svedberg foi falar com Bjõrk e Wallander voltou a sua carta de

solicitação de emprego. A imagem do bote com os dois sujeitos
assassinados não saía da sua cabeça, boiando de lá para cá o tempo todo.

O resultado do exame cadavérico realizado por Môrth foi entregue
às quatro da tarde. O legista continuava aguardando a conclusão dos
testes de laboratório, mas calculava que os homens estivessem mortos há
cerca de sete dias. Provavelmente, tinham �cado expostos à água salgada
pelo mesmo período de tempo. Um deles devia ter por volta de vinte e
oito anos, o outro era um pouco mais velho. Ambos gozavam de boa
saúde. Haviam sido submetidos a tortura intensa. Tinham feito
tratamento dentário com dentistas da Europa do Leste. Wallander
largou o laudo e espiou pela janela. Já escurecera e ele estava com fome.



Bjõrk apareceu para dizer que o Ministério do Exterior lhe daria
um retorno pela manhã, junto com novas instruções de procedimento.

— Nesse caso, vou embora para casa, disse Wallander.
— Boa ideia. Quem seria aquele jornalista?
Descobriram no dia seguinte. Cartazes anunciando o Expressen

proclamavam aos quatro ventos a sensacional descoberta de dois
cadáveres no litoral sul. A reportagem de primeira página revelava que os
assassinados eram, com quase toda a certeza, cidadãos soviéticos, e que o
Ministério do Exterior fora chamado a intervir. A polícia de Ystad
recebera ordens de abafar o caso, e o jornal queria saber por quê.

Mas eram três da tarde quando Wallander viu o jornal.
Até àquela hora, muita água já tinha rolado por baixo da ponte.

*   *   *   



Q

Quatro

UANDO Wallander chegou à delegacia, pouco depois das oito da
manhã, tudo parecia estar acontecendo ao mesmo tempo. A

temperatura subira de novo acima de zero grau e a cidade toda estava
debaixo de uma garoa insistente. O inspetor dormira bem, sem os
problemas da noite anterior. Sentia-se descansado. A única coisa que o
preocupava era o humor do pai, quando fossem a Malmõ, mais tarde.

Encontrou Martinson no corredor e percebeu de cara que o colega
tinha algo importante para lhe dizer. Todo mundo sabia que quando
Martinson �cava irrequieto demais para continuar dentro da própria
sala, alguma coisa havia.

— O capitão Õsterdahl solucionou o mistério do salva-vidas!
Martinson praticamente berrou. — Tem um minuto?

— Eu sempre tenho um minuto. Venha até minha sala. E veja se o
Svedberg já chegou.

Minutos depois, estavam reunidos na sala do inspetor.
— Gente como o capitão Õsterdahl devia constar de um cadastro

especial, sabiam? Falou Martinson. — A polícia devia manter uma
seção, em bases nacionais, cuja única função seria trabalhar com pessoas
dotadas de habilidades incomuns.

Wallander concordou com a cabeça. Já pensara nisso muitas vezes.
O país estava cheio de pessoas com vastos conhecimentos sobre vários
assuntos esotéricos. Todo mundo conhecia o caso do velho lenhador de
Hàrjedalen que conseguira identi�car o gargalo de uma garrafa de
cerveja asiática, um enigma que desa�ara não só a polícia como também
os especialistas do cartel de vinhos e destilados. O testemunho do



lenhador ajudara a condenar um assassino que de outra maneira teria se
safado.

— Pre�ro mil vezes alguém como o capitão Õsterdahl a qualquer
hora do dia do que um desses consultores que �cam falando o óbvio em
troca de verdadeiras fortunas, continuou. — E ele �cou contentíssimo
em poder ajudar.

— E ajudou?
Martinson pegou o bloco de notas do bolso e bateu com ele na

mesa. Como se estivesse tirando um coelho de uma cartola invisível.
Wallander sentiu que estava começando a se irritar. Os gestos
dramáticos de Martinson às vezes davam nos nervos. Mas talvez fosse
essa a maneira de os políticos provincianos do Partido Liberal se
comportarem.

— Estamos todos na expectativa, falou o inspetor, depois de um
silêncio breve.

— Depois que todos vocês foram para casa, ontem à noite, o
capitão Õsterdahl e eu passamos algumas horas examinando o salva-
vidas no porão. Não deu para ser mais cedo porque ele joga bridge toda
tarde e não quis saber de quebrar a rotina. O capitão é um senhor de
idade com opiniões próprias muito �rmes. Espero �car igualzinho
quando tiver a mesma idade.

— Vamos ao que interessa, Wallander interrompeu. Sabia tudo o
que havia para saber sobre senhores de idade com opiniões formadas;
seu pai estava sempre presente em algum lugar no fundo de sua cabeça.

— Ele rodeou o salva-vidas feito um cão. Chegou a cheirá-lo. Por
�m, anunciou que tem no mínimo vinte anos e que foi fabricado na
Iugoslávia.

— Como é que ele sabe?
— Pela forma como foi feito, pela mistura de materiais. Depois de

observar todos os indícios, não hesitou nem um segundo. As deduções
dele estão aqui anotadas. Eu admiro gente que sabe do que está falando.

— Por que não há nenhuma etiqueta mostrando que o bote foi
fabricado na Iugoslávia?

Õ



— Bote, não. Essa foi a primeira coisa que o capitão Õsterdahl me
ensinou. É uma balsa pneumática, uma balsa salva-vidas. E ele tem uma
explicação excelente para a inexistência de indicação do país de origem.
Os iugoslavos costumam exportar as balsas salva-vidas para a Grécia e a
Itália, e deixam que as empresas locais coloquem etiquetas falsas. Essa é
uma prática muito comum, tão comum quanto ver uma marca europeia
num relógio fabricado na Ásia.

— O que mais ele disse?
— Mil coisas. Acho que sei de cor e salteado a história toda das

balsas salva-vidas. Sempre houve vários tipos de balsas salva-vidas,
mesmo nos tempos pré-históricos. Parece que as mais antigas eram feitas
de junco. O tipo que temos aqui no porão costuma ser mais usado em
cargueiros russos ou da Europa do Leste. Essas balsas jamais seriam
encontradas em embarcações escandinavas. Não têm a aprovação das
autoridades portuárias.

— Por que não?
— Má qualidade. Borracha de segunda. Wallander re�etiu por

alguns instantes.
— Quer dizer então que, se a análise do capitão Õsterdahl estiver

correta, esse é um salva-vidas que veio direto da Iugoslávia, sem ter
passado pela Itália ou sei lá por onde para receber um selo de origem.
De modo que estamos falando de uma embarcação iugoslava.

— Não necessariamente. Alguns lotes vão para a Rússia. Imagino
que seja parte da troca compulsória de mercadorias entre Moscou e os
Estados dependentes. Ele disse que viu uma balsa idêntica num
pesqueiro russo que foi apreendido na costa de Hãradskar.

— Quer dizer que podemos nos concentrar num navio da Europa
do Leste?

— Essa é a opinião do capitão Õsterdahl.
— Muito bom, disse Wallander. — Ao menos isso nós sabemos.
— Mas é basicamente tudo o que sabemos, falou Svedberg.
— Se o sujeito que ligou não entrar mais em contato, não

descobriremos mais nada, concordou o inspetor. — Seja como for, tudo



indica que aqueles dois vieram boiando do outro extremo do Báltico até
aqui.

Wallander foi interrompido por uma batida na porta. Um
funcionário entregou um envelope contendo os detalhes �nais do exame
cadavérico. Pediu a Martinson e Svedberg que aguardassem enquanto
dava uma lida no laudo. E reagiu quase que instantaneamente.

— Olhem só. Môrth encontrou alguns vestígios interessantes no
sangue deles.

— Aids? Svedberg perguntou.
— Não, drogas. Grandes quantidades de anfetamina.
— Dois drogados russos, falou Martinson. — Os russos

torturaram e assassinaram uma dupla de viciados. Vestidos de terno e
gravata. Boiando num salva-vidas iugoslavo. Pelo menos é original. Sai
um pouco da rotina de contrabandistas, marretas e brigas de bar.

— Nós não sabemos nem se eles são russos, Wallander falou. —
Resumindo, não sabemos coisa alguma. Discou o número de Bjõrk.

— Bjõrk falando.
— Sou eu, Wallander. Estou com Martinson e Svedberg na sala.

Queremos saber se recebeu mais alguma instrução do Ministério do
Exterior.

— Ainda não. Mas acho que eles vão entrar em contato logo mais.
— Tenho que ir até Malmõ agora pela manhã.
— Vá. Eu aviso quando eles ligarem. Por acaso você foi

importunado por algum jornalista?
— Não, por quê?
— Fui acordado às cinco da manhã pelo Expressen. E a partir daí o

telefone não parou de tocar. Tenho de admitir que estou meio
preocupado.

— Não vale a pena se aborrecer. Eles vão publicar o que quiserem,
independentemente do que aconteça.

— Justamente por isso estou preocupado. Vai ser um transtorno
para as investigações se tudo quanto é tipo de boato começar a aparecer
na imprensa.



— Se estivermos com sorte, isso talvez incentive alguém que
possua informações úteis ou tenha visto alguma coisa a entrar em
contato conosco.

— Duvido muito. E não gosto de ser acordado às cinco da manhã.
Vai saber o que uma pessoa não é capaz de dizer quando está meio
dormindo. Wallander desligou.

— Vamos manter a calma, falou. — Continuem com as próprias
investigações por enquanto. Tenho um probleminha para resolver em
Malmõ. Vamos nos reunir de novo em minha sala depois do almoço.

Svedberg e Martinson saíram. O inspetor sentiu um ligeiro
desconforto por ter dado a eles a impressão de que estava indo a Malmõ
a trabalho. Claro que sabia que a polícia, assim como todo mundo,
sempre que possível usa parte do expediente para resolver assuntos
particulares, mas ainda assim não se sentia à vontade fazendo isso. Sou
muito antiquado, pensou. E mal passei dos quarenta.

Avisou na recepção que ia sair e que voltaria após o almoço. Pegou
a Õsterleden na direção de Sandskogen e virou em Kãseberga. A garoa
tinha parado, mas o vento estava aumentando. Parou em Kãseberga para
encher o tanque. Como ainda era cedo, foi até o porto, onde saiu do
carro e enfrentou o vento. Não havia alma viva. O quiosque e os
defumadouros estavam fechados. Vivemos em tempos estranhos,
pensou. Uma parte do país só funciona no verão. Povoados inteiros têm
uma placa de "fechado" pendurada na porta boa parte do ano.

Apesar do frio, caminhou até o molhe de pedra. Não havia um
único navio à vista. Voltou os pensamentos para os homens no salva-
vidas. Quem seriam? Por que tinham sido torturados e assassinados?
Quem recolocara o paletó neles? Consultou o relógio, voltou para o
carro e foi direto para a casa do pai, uma construção que parecia ter sido
largada no meio do campo, logo ao sul de Lõderup.

Como de hábito, o velho estava pintando em seu ateliê. Wallander
sentiu na hora o cheiro forte de terebintina e tinta a óleo. Foi como
voltar à infância. Uma das lembranças mais antigas do inspetor era o
incrível cheiro que rodeava o pai quando estava diante de seu cavalete.
Nada mudara com o correr dos anos. Ele pintava sempre o mesmo



quadro, um pôr-do-sol melancólico. De vez em quando, caso a pessoa
que o tivesse encomendado desejasse, ele acrescentava um galo silvestre
em primeiro plano.

O pai de Wallander era um artista de salão. Aprimorara sua
habilidade a um nível de perfeição tal que não precisava jamais mudar
de tema. Foi apenas depois de chegar à idade adulta que Wallander se
deu conta de que isso não tinha nada a ver com preguiça ou com falta
de habilidade, e que essa continuidade dava ao pai a sensação de
segurança de que precisava para poder viver sua vida.

O velho largou o pincel e limpou as mãos num trapo sujo. Estava
vestido como sempre, de macacão e botas de borracha de cano curto.

— Estou pronto.
— Não vai se trocar? O pai olhou-o espantado.
— E por que eu haveria de me trocar? É preciso vestir terno para ir

fazer compras, hoje em dia?
Wallander viu que não adiantaria nada argumentar. A teimosia do

pai era inesgotável. E o velho podia �car bravo e fazer da viagem até
Malmõ algo insuportável.

— Faça como quiser
— Justamente. Eu faço mesmo.
Pegaram a estrada. O pai observava a paisagem.
— É muito feio, falou de repente.
— O quê?
— Skåne é muito feio no inverno. Lama cinzenta, árvores

cinzentas, céu cinzento. E o mais cinzento de tudo são as pessoas.
— Talvez você tenha razão.
— Claro que tenho razão. Não resta a menor dúvida. Skåne é

muito feio no inverno.
A loja de materiais para artistas �cava no centro da cidade e

Wallander teve a sorte de achar uma vaga bem na frente. O pai sabia
exatamente o que queria: telas, tintas, pincéis e algumas espátulas. Na
hora de pagar, tirou do bolso um maço de notas amarrotadas. Wallander
se manteve à distância e não teve permissão nem mesmo para ajudá-lo a
carregar as compras até o carro.



— Pronto, assunto encerrado, disse o pai. — Já podemos ir para
casa.

Ocorreu a Wallander que talvez pudessem parar em algum lugar
para almoçar Para sua surpresa, o pai achou a ideia excelente. Pararam
num hotelzinho em Svedala e foram até a lanchonete.

— Diga ao maitre que nós queremos uma boa mesa.
— Aqui a gente mesmo se serve. Acho que não tem maitre.
— Nesse caso, vamos almoçar em outro lugar, falou o pai

bruscamente. — Se vamos comer fora, quero ser servido.
Wallander espiou com apreensão o macacão imundo do pai, mas

logo se lembrou de uma pizzaria meio fuleira em Skurup. Uma vez lá,
pediram o prato do dia: bacalhau fresco cozido no vapor. O inspetor
�cou observando o pai enquanto comiam. Passou-lhe pela cabeça a ideia
de que provavelmente jamais o conheceria, até que fosse tarde demais.
No passado, pensava em ambos como pessoas diametralmente opostas,
mas agora já não tinha mais tanta certeza. Sua mulher, Mona, que o
abandonara um ano antes, muitas vezes o acusava da mesma teimosia,
da mesma introversão pedante. Talvez eu simplesmente não queira
admitir as semelhanças, pensou. Talvez tenha medo de �car como ele.
Obstinado, incapaz de ver o que não quer. Ao mesmo tempo, percebia
que a obstinação era uma grande vantagem para um policial. Se ele não
fosse o que certas pessoas de fora sem a menor sombra de dúvida
quali�cariam como excessivamente teimoso, não teria resolvido boa
parte dos casos que �caram sob sua responsabilidade. A obstinação, mais
do que uma deformação pro�ssional, era um requisito essencial.

— O gato comeu sua língua? O pai interrompeu sua linha de
raciocínio com voz zangada.

— Desculpe. Estava pensando.
— Para que almoçar juntos se você não tem nada para me dizer?
— O que quer que eu diga?
— Pode começar me contando como está se virando. Como vai

minha neta. Pode inclusive me contar se já encontrou uma nova mulher.
— Uma nova mulher?
— Você continua chorando a perda de Mona?



— Não, não estou chorando, mas também não encontrei uma
nova mulher, como você diz.

— Por que não?
— Não é muito fácil.
— O que você faz?
— Não entendi.
— Será que a pergunta é assim tão difícil? Estou simplesmente

perguntando o que você faz para encontrar uma nova mulher.
— Não saio para dançar, se é isso que tem em mente.
— Não tenho nada em mente. Só estou curioso. Você �ca mais

esquisitão a cada ano que passa.
— Esquisitão?
— Devia ter feito o que eu falei para fazer. Você jamais deveria ter

entrado para a polícia.
Quer dizer que estamos de volta ao ponto de partida, mais uma

vez, pensou o inspetor. Quanto mais as coisas mudam... Cheiro de
terebintina. Uma primavera gelada em 1967. Ainda moram na antiga
ferraria reformada e transformada em residência, nos arredores de
Limhamn, mas muito em breve ele vai escapar dali. Só falta a carta.
Assim que vê a perua do carteiro, voa para a caixa do correio. Rasga o
envelope e lê o que já esperava. Foi aceito pela Escola de Polícia e vai se
matricular no outono. Corre de volta para casa e empurra a porta do
ateliê atravancado onde o pai trabalha. "Fui aceito pela Escola de
Polícia!" Mas o pai não lhe dá os parabéns. Não chega nem mesmo a
largar o pincel e continua pintando. Até hoje o inspetor se lembra de
que o pai estava ocupado avermelhando as nuvens do pôr-do-sol e de ter
percebido, naquele momento, que era uma decepção como �lho. Iria se
tornar um policial.

O garçom chegou com o café.
— Nunca entendi direito. Por que você não queria que eu entrasse

para a polícia?
— Você fez o que queria fazer.
— Isso não é resposta.



— Nunca pensei que um �lho meu fosse se sentar à mesa com
vermes de gente morta rastejando para fora da manga da camisa.

Wallander �cou aturdido com a resposta. Vermes de gente morta
rastejando para fora da manga da camisa?

— Como assim? Mas o pai não disse nada. Apenas engoliu a
última gota de café morno.

— Acabei. Agora podemos ir embora.
Wallander pediu a conta e pagou. Eu nunca vou obter uma

explicação, pensou. Nunca saberei por que ele se opôs tanto ao meu
ingresso na polícia.

Voltaram a Lõderup. O vento aumentava. O pai levou as telas e
tintas para o ateliê.

— Quando é que vamos jogar um baralhinho?
— Eu venho vê-lo daqui a uns dias.
O inspetor voltou para Ystad. Não conseguia decidir se estava

bravo ou chocado. Vermes de gente morta rastejando para fora da
manga da camisa? O que é que ele quis dizer com isso?

Eram quinze para a uma quando entrou em sua sala. A essa época,
já tomara a decisão de exigir uma resposta direta do pai na próxima vez
em que fosse visitá-lo. Nesse meio tempo, era melhor tirar aquela
conversa da cabeça e voltar a ser um policial. A primeira coisa que tinha
a fazer era falar com Bjõrk. Mas, antes que pudesse discar o número de
sua sala, o telefone tocou. Apanhou o fone.

— Wallander. Houve um silêncio estralado. O inspetor repetiu seu
nome.

— É você que está lidando com aquele salva-vidas? Wallander não
reconheceu a voz. Era um homem falando rápido e sob pressão.

— Com quem estou falando?
— Não importa. É sobre o salva-vidas. Wallander pegou o bloco de

notas.
— Foi você que ligou para nós outro dia?
— Que ligou para vocês? O sujeito parecia genuinamente surpreso.
— Não foi você que ligou avisando que um salva-vidas viria dar

em alguma praia nos arredores de Ystad?



Veio um longo silêncio. Wallander esperou.
— Esqueça. E desligou.
Wallander anotou os detalhes da conversa. Sabia que tinha

cometido um erro. O homem telefonara porque queria falar a respeito
dos cadáveres no bote salva-vidas, mas quando percebeu que já tinha
havido uma ligação �cara surpreso, talvez assustado, e decidira desligar.

Obviamente, não se tratava da mesma pessoa com quem
Martinson conversara. De modo que havia mais alguém com
informação para dar. Martinson tinha razão. A pessoa que vira alguma
coisa devia estar a bordo de um barco. A pessoa não. Fora mais de uma,
porque ninguém sai sozinho de barco no inverno. Mas que tipo de
barco? Podia ser uma balsa de transporte de passageiros, um pesqueiro,
quem sabe um cargueiro, ou então um petroleiro daqueles que estão
sempre atravessando o Báltico. Martinson apareceu na soleira.

— E a reunião? Perguntou.
Wallander resolveu não mencionar o telefonema, pelo menos por

enquanto. Contaria aos colegas depois que tivesse tido tempo de pensar
um pouco no assunto.

— Ainda não falei com Bjõrk, foi tudo o que disse. — Podemos
nos reunir daqui a meia hora.

Martinson sumiu e ele discou o número do chefe.
— Bjõrk falando.
— Wallander Em que pé estamos?
— Dê um pulo até aqui que eu conto.
Wallander �cou surpreso com o que Bjõrk tinha a dizer.
— Vamos ter uma visita. O Ministério do Exterior vai mandar

alguém para nos ajudar na investigação.
— Alguém do Ministério do Exterior? E o que sabem eles sobre

investigação criminal?
— Não faço ideia, mas ele chega esta tarde. Achei melhor você

mesmo ir buscá-lo. O avião deve chegar a Sturup às cinco e vinte.
— Caramba! E ele está vindo para nos ajudar ou para �car de olho

em nós?



— Não faço ideia, Bjõrk repetiu. — Além do que, isso é só o
começo. Adivinhe quem ligou para cá também?

— O comissário nacional de polícia? Bjõrk tomou um susto.
— Como é que você sabe?
— Meus palpites de vez em quando dão certo. O que ele queria?
— Manter-se informado de tudo. E nos mandar dois policiais, um

da divisão de crimes violentos e outro da de entorpecentes.
— E eles também precisam ser apanhados no aeroporto?
— Não. Eles se viram. Wallander re�etiu por alguns instantes.
— Isso tudo me parece um tanto estranho. Um funcionário do

Ministério do Exterior. O que ele vem fazer aqui? Eles entraram em
contato com a polícia soviética? Com o bloco oriental?

— Está tudo sendo encaminhado como manda o protocolo,
segundo me disse o pessoal do ministério. Só não sei direito o que isso
signi�ca. Bjõrk atirou os braços para o alto. — Sou chefe de polícia há
tempo su�ciente para saber como as coisas funcionam neste país. Às
vezes, quem �ca totalmente no escuro sou eu. Às vezes, é o ministro da
Justiça. Na grande maioria dos casos, porém, é o povo sueco que não faz
a menor ideia do que realmente está acontecendo.

Wallander estava perfeitamente ciente dos vários escândalos
envolvendo a Justiça nos últimos anos, escândalos que tinham feito vir à
tona a rede de túneis existente nos porões das organizações estatais.
Túneis que ligavam ministérios e instituições. Coisas tidas como meras
suspeitas, acusações descartadas como sendo fantasias de um punhado
de birutas haviam sido con�rmadas. Grande parte do poder era exercida
em corredores secretos mal iluminados, fora do alcance do controle
considerado essencial num país regido pela lei.

Houve uma batida na porta e Bjõrk berrou para que entrassem. Era
Svedberg, com um jornal vespertino na mão.

— Achei que vocês gostariam de dar uma olhada nisso.
Wallander levou um susto quando viu a primeira página. A

manchete em letras garrafais anunciava a sensacional descoberta de
cadáveres no litoral sul do país. Bjõrk deu um pulo da cadeira, segurou o
jornal e os dois leram por cima do ombro um do outro. Surpreso, o



inspetor reconheceu a própria expressão preocupada numa foto tremida.
Provavelmente da época dos homicídios em Lenarp, lhe passou
rapidamente pela cabeça.

As investigações estão sendo conduzidas pelo inspetor Knut Wallman.

Bjõrk jogou o jornal longe. Tinha na testa a mancha vermelha que
prenunciava uma explosão furibunda. Svedberg se esgueirou para a
porta.

— Está tudo aí, rosnou o chefe. — Como se tivesse sido escrito
por você, Wallander, ou por você, Svedberg. O jornal sabe que o
Ministério do Exterior está envolvido no caso e que o comissário
nacional de polícia está acompanhando os desdobramentos. Dizem
inclusive que o salva-vidas foi fabricado na Iugoslávia, coisa que nem eu
estava sabendo.

— É verdade, disse Wallander. — Martinson me contou hoje de
manhã.

— Hoje de manhã? Santo Deus! A que horas esse maldito jornal é
impresso?

Bjõrk andava de um lado para o outro. Wallander e Svedberg
trocaram um olhar. Quando o chefe perdia a calma, não havia o que o
�zesse parar. Bjõrk pegou o jornal de novo e leu em voz alta.

— Esquadrões da morte soviéticos. A nova Europa expõe o país a
crimes de viés político. O que eles querem dizer com isso? Alguém pode
me explicar? Wallander?

— Não faço a menor ideia. Acho que o melhor é não dar bola para
o que a imprensa diz.

— Como é que é possível não dar bola? Vamos �car cercados de
repórteres depois disso.

Como se Bjõrk tivesse acabado de fazer uma profecia, o telefone
tocou. Era um repórter do Dagens Nybeter querendo saber o que a
polícia tinha a declarar sobre a reportagem. Bjõrk tapou o fone com a
mão.



— Acho melhor convocarmos outra coletiva. Ou seria mais
conveniente divulgar só um comunicado? O que é melhor? O que você
acha?

— As duas coisas, Wallander respondeu. — Mas espere até
amanhã. O cara do Ministério do Exterior pode ter alguma coisa para
dizer, também.

Bjõrk passou a informação ao jornalista e desligou sem responder a
nenhuma pergunta. Svedberg saiu da sala enquanto Bjõrk e Wallander
redigiam um comunicado curto à imprensa. Quando o inspetor se
levantou para sair, o chefe lhe pediu para �car mais um pouco.

— Precisamos fazer alguma coisa a respeito desses vazamentos de
informação. Obviamente, tenho sido ingênuo demais. Lembro-me de
você ter se queixado a respeito, no ano passado, quando estava
investigando aqueles homicídios em Lenarp, mas não �z muito caso,
achando que era exagero seu. Qual seria o melhor caminho, agora?

— Eu não sei nem se é possível fazer alguma coisa a respeito. Essa
foi uma das lições que me ensinaram no ano passado. Descon�o que nós
simplesmente vamos ter de aprender a aguentar esse tipo de coisa daqui
para a frente.

— Sabe o que mais? Vai ser um grande alívio quando eu me
aposentar, disse Bjõrk, depois de re�etir um pouco. — Às vezes, tenho a
impressão de que o mundo está me deixando para trás.

— Todos nós nos sentimos assim. Estou indo buscar o enviado do
ministério. Qual é o nome dele?

— Tõrn.
— E o primeiro nome?
— Ninguém mencionou.
Wallander encontrou Martinson e Svedberg esperando por ele em

sua sala. Svedberg estava descrevendo o estouro de Bjõrk. O inspetor
resolveu fazer uma reunião rápida. Contou sobre o telefonema e disse ter
concluído que o salva-vidas fora visto por mais de uma pessoa.

— Era alguém da região? Martinson perguntou. Wallander fez que
sim.



— Então talvez não seja muito difícil descobrir quem são.
Podemos eliminar os petroleiros e os cargueiros. Sobra o quê?

— Os barcos de pesca, falou Wallander. — São quantos pesqueiros
trabalhando no litoral sul de Skåne?

— Muitos. Se bem que estamos em fevereiro e a maioria deve estar
fundeada no porto. Rastrear todos eles vai dar um certo trabalhinho,
mas acho que dá para ser feito.

— Podemos decidir sobre isso amanhã, disse Wallander. — Até lá,
as coisas podem ter mudado por completo.

Contou então o que �cara sabendo por intermédio de Bjõrk.
Martinson reagiu mais ou menos da mesma forma que ele, mas
Svedberg simplesmente deu de ombros.

— Nós não vamos avançar grande coisa hoje, concluiu Wallander,
encerrando a reunião. — Tenho de redigir um relatório sobre o que
ocorreu até o momento e sugiro que façam o mesmo. Depois veremos o
que fazer com os caras da entorpecentes e da crimes violentos. Sem falar
no tal Tõrn do Ministério do Exterior.

Wallander chegou cedo ao aeroporto. Tomou um café com o
pessoal da imigração e escutou as queixas costumeiras sobre a alta carga
horária e os baixos salários. Às cinco e quinze, se acomodou num banco
na ala de desembarque e se pôs a acompanhar sem muito entusiasmo os
avisos numa televisão suspensa do teto. O voo vindo de Estocolmo foi
anunciado e só então Wallander se deu conta de que o sujeito do
ministério talvez estivesse esperando ser recebido por um policial
fardado. Se eu �car parado com as mãos cruzadas nas costas, balançando
o corpo para a frente e para trás, será que serve?

Examinou os passageiros que chegavam. Nenhum parecia estar
olhando em volta, à procura de alguém. Quando até mesmo os
retardatários já tinham desaparecido e não restava mais ninguém,
percebeu que perdera seu homem. Qual será a cara de um funcionário
do Ministério do Exterior? A de um cidadão comum? Ou a de um
diplomata? Por outro lado, que cara tem um diplomata?

— Kurt Wallander? Perguntou uma voz atrás dele. Virou-se e deu
de cara com uma mulher ainda bem jovem.



— Exato, eu me chamo Kurt Wallander. Ela descalçou a luva e
estendeu a mão.

— Birgitta Tõrn. Do Ministério do Exterior. Talvez o senhor
estivesse esperando um homem?

— Na verdade, estava.
— Ainda não há muitas mulheres na carreira diplomática. O que

não impede que uma grande parte do Ministério do Exterior sueco
esteja nas mãos de mulheres.

— Bom. Bem-vinda a Skåne.
Enquanto esperavam a bagagem, o inspetor observou-a

discretamente. Não era especialmente bonita, mas havia alguma coisa
em seus olhos que chamava a atenção. Depois que apanhou sua mala e
se virou para olhá-la, percebeu o que era. Ela usava lentes de contato.
Mona vinha usando lentes nos últimos anos do casamento.

Foram até o carro. Wallander perguntou como estava o tempo em
Estocolmo e se tinha feito uma boa viagem. Ela respondeu, mas o
inspetor pressentiu que estava sendo mantido à distância.

— Tenho reserva num hotel chamado Sekelgàrden, disse ela,
enquanto rumavam para Ystad. — Gostaria de ver em que pé estão as
investigações até o momento. Presumo que tenha sido informado de que
todo o material do inquérito deve ser posto à minha disposição.

— Não. Ninguém falou nada sobre isso, mas, uma vez que não há
nenhum material sigiloso, pode veri�car tudo. A pasta está no banco de
trás.

— Bem pensado.
— Só tenho uma perguntinha. Qual a razão de sua presença aqui?
— Devido à situação de instabilidade no Leste, o Ministério do

Exterior prefere monitorar todos os incidentes incomuns. Além disso,
podemos ajudar no aspecto formal das investigações que talvez tenham
de ser realizadas em países que não integram a Interpol.

Ela fala como um político, pensou Wallander. Não há espaço para
dúvidas no que ela diz.

— Incidentes incomuns, ele repetiu. — É uma forma de colocar as
coisas. Se quiser, posso lhe mostrar o salva-vidas na delegacia.



— Não, obrigada. Não quero interferir no trabalho da polícia, mas
seria bom se pudesse convocar uma reunião para amanhã de manhã.
Gostaria de ter um resumo de como está a situação.

— O melhor horário seria às oito. Talvez não esteja sabendo que
vamos receber ajuda extra do comissário nacional de polícia. Acredito
que os dois policiais cheguem amanhã.

— Já fui informada.
O hotel Sekelgàrden �cava numa travessa da praça principal.

Wallander estacionou na porta e pegou a pasta com os relatórios.
Depois, tirou a bagagem de Birgitta Tõrn do porta-malas.

— Já esteve em Ystad alguma vez?
— Não creio.
— Então talvez eu possa sugerir que a polícia de Ystad a convide

para jantar. Havia um traço muito leve de sorriso no rosto dela quando
respondeu.

— É muita gentileza de sua parte, mas tenho muito trabalho a
fazer.

Wallander sentiu uma ponta de irritação. Provavelmente um
policial de uma cidadezinha provinciana não era companhia boa o
bastante para ela.

— O hotel Continental talvez seja o melhor lugar para fazer uma
refeição. Vire à direita na praça. Quer que eu venha buscá-la amanhã de
manhã?

— Eu acho o caminho sozinha. Muita obrigada, de qualquer
forma. E obrigada por ter ido me apanhar no aeroporto.

Wallander foi para casa. Eram seis e meia da tarde. Sentia-se
absolutamente insatisfeito com todos os aspectos de sua vida. Não se
tratava apenas do vazio de voltar para um apartamento onde não havia
ninguém para recebê-lo. O problema é que estava cada vez mais difícil
lidar com o ambiente de trabalho. E o corpo também dera para ratear.
Antes, tinha plena con�ança em si mesmo como detetive. Mas não
mais. A insegurança começara a se manifestar durante as trabalhosas
investigações para solucionar os dois homicídios brutais de Lenarp, no
ano anterior. Ele e Rydberg tinham conversado muito. Achavam que a



Suécia estava passando por mudanças muito rápidas, que estava se
tornando um país desconhecido, incerto, precisando talvez de um novo
tipo de policial. Com o correr do tempo, a sensação de que estava se
tornando inadequado aumentara. Só que não era o tipo de insegurança
que algum curso do departamento nacional de polícia pudesse ajudar a
curar.

Pegou uma cerveja na geladeira, ligou a televisão e despencou no
sofá. Um exemplar da série in�ndável de programas de entrevista e bate-
papo que faziam parte do cardápio diário encheu a tela.

Voltou a pensar no emprego na Companhia de Borracha de
Trelleborg. Quem sabe essa não seria a oportunidade de mudança de
que tanto precisava? Talvez as pessoas devessem trabalhar na polícia só
por um número limitado de anos e depois se dedicar a alguma coisa
totalmente diferente.

Não fez nenhuma menção de ir para cama até quase a meia-noite.
Tinha acabado de apagar a luz quando o telefone tocou. Ah, não,

esta noite não, pensou. Que não seja outro homicídio. Apanhou o fone
e na mesma hora reconheceu a voz do sujeito que ligara aquela tarde.

— Pode ser que eu saiba algo a respeito daquela balsa salva-vidas.
— Estamos interessados em qualquer informação que possa nos

ajudar nas investigações.
— Mas só posso revelar o que sei se me garantir que a polícia não

vai divulgar este meu telefonema.
— Pode �car descansado.
— Isso não basta. Preciso de uma garantia de que ninguém vai

�car sabendo que eu liguei.
Wallander pensou um pouco, depois deu sua palavra. Ainda assim,

o sujeito parecia hesitar. Está com medo de alguma coisa, pensou o
inspetor.

— Você tem minha palavra de policial.
— Não boto muita fé nisso.
— Mas deveria. Não existe uma instituição de crédito no país que

me desabone. Houve uma pausa e Wallander escutou a respiração do
outro.



— Sabe onde �ca a Industriagatan? Perguntou o sujeito de repente.
Wallander sabia. Ficava na região industrial, no extremo leste da

cidade.
— Vá para lá. A rua é de mão única, mas isso não tem muita

importância porque a essa hora não há trânsito. Desligue o motor e
apague os faróis.

— Agora?
— Agora.
— Onde quer que eu pare? A rua é comprida.
— Simplesmente vá para lá. Eu encontro você. E vá sozinho. Caso

contrário, esqueça o assunto. E desligou.
Wallander estava preocupado. Sabia que deveria ligar para

Martinson ou para Svedberg e pedir apoio. Mas se forçou a ignorar a
própria ansiedade. De todo modo, o que podia acontecer? Jogou o
acolchoado para o lado e se levantou. A temperatura estava outra vez
abaixo de zero e o inspetor tremia ao entrar no carro na rua deserta.

Quando virou na Industriagatan, uma rua repleta de revendedoras
de automóveis e pequenos negócios, não havia sinal de outro carro.
Dirigiu até a metade da rua, depois desligou os faróis e o motor e se
acomodou no escuro, à espera. O relógio �uorescente no painel do carro
marcava pouco mais de meia-noite.

À meia-noite e meia ainda não tinha acontecido nada. Resolveu
que iria embora se não aparecesse ninguém até a uma.

Só reparou no homem depois que ele já estava parado ao lado do
carro. Rapidamente baixou o vidro. O rosto do outro estava oculto pela
escuridão e não dava para distinguir suas feições. Mas reconheceu a voz.

— Venha atrás de mim. E sumiu.
Minutos depois, um carro se aproximou, vindo em sentido

contrário, e piscou os faróis. O inspetor seguiu-o até saírem da cidade,
na direção leste.

De repente, percebeu que estava com medo.

*   *   *   



O

Cinco

PORTO de Brantevik estava deserto.
Uma ou outra lâmpada isolada produzia re�exos nas águas

negras e paradas da baía. Wallander não sabia se a iluminação estava
com defeito ou se, como parte das medidas de contenção de gastos, a
prefeitura não trocava mais as lâmpadas queimadas. O futuro de nossa
sociedade �ca mais sombrio a cada dia que passa, pensou. Uma imagem
simbólica se tornando cada vez mais real.

Os faróis do carro a sua frente se apagaram. Wallander desligou os
seus e permaneceu ali, sentado no escuro. O relógio no painel marcava o
tempo numa série de pequenos trancos eletrônicos. Uma e vinte e cinco
da manhã. De repente, uma lanterna iluminou o negrume, dançando de
um lado para outro qual um vaga-lume. Wallander abriu a porta do
carro e saiu, estremecendo com o ar gelado da noite. O homem com a
lanterna parou a poucos metros dele. O inspetor ainda não conseguia
distinguir sua �sionomia.

— Vamos até o cais.
Falava no dialeto cerrado do Sul. Impossível soar ameaçador com

um sotaque desses, Wallander pensou. Não conhecia nenhum outro
dialeto que tivesse tamanha doçura. Mesmo assim, hesitava.

— Por quê? Por que temos de ir até o cais?
— Está com medo? Nós vamos até o cais porque tem um barco

atracado ali.
Virou-se e começou a andar. Wallander o seguiu. Uma rajada de

vento arranhou seu rosto. Pararam ao lado da silhueta escura de um



barco pesqueiro. O cheiro de mar e de combustível era forte. O homem
entregou a lanterna ao inspetor.

— Ilumine os cabos de amarração.
Wallander pôde então vê-lo direito pela primeira vez. Um homem

na casa dos quarenta, talvez até um pouco mais. Um rosto castigado
pelo tempo, com a pele curtida de alguém que leva a vida ao ar livre.
Usava um macacão azul-marinho, jaqueta cinza e um boné preto de
tricô en�ado até os olhos. O sujeito pegou numa corda de fundear e
subiu a bordo. Depois sumiu na escuridão, rumo à casa do leme, e
Wallander esperou. Um lampião a gás foi aceso e o homem voltou até a
proa, fazendo ranger as tábuas do convés.

— Bem-vindo a bordo.
Wallander tateou à procura do gradil congelado e entrou no barco.

Seguiu o homem pelo convés inclinado e acabou tropeçando num rolo
de corda.

— Cuidado para não cair. A água está fria.
Foram para o cubículo da casa do leme e dali para a casa das

máquinas. O lugar fedia a diesel e óleo lubri�cante. O sujeito pendurou
o lampião num gancho no teto e baixou a luz. Foi então que o inspetor
percebeu que ele estava morto de medo. Movia-se com gestos
desajeitados e com uma certa pressa. Wallander se sentou na ponta do
beliche desconfortável, coberto com uma manta encardida.

— Vai cumprir o que prometeu, espero.
— Eu sempre cumpro o que prometo.
— Ninguém cumpre. Estou pensando no que vai acontecer

comigo.
— Como você se chama?
— Não vem ao caso.
— Mas você viu o bote salva-vidas com os dois mortos dentro.
— Pode ser.
— Do contrário, não teria ligado para nós.
O homem pegou uma carta náutica ensebada que estava a seu lado,

no beliche.



— Aqui, disse ele, apontando. — Foi neste ponto que eu vi.
Passava pouco das duas da tarde quando reparei. Foi no dia 12, terça-
feira passada. Tenho tentado adivinhar de onde teria vindo.

O inspetor revirou os bolsos à procura de um lápis e de um pedaço
de papel onde pudesse anotar alguma coisa, mas claro que não
encontrou nada.

— Vamos por partes. Comece do começo. Onde você estava, na
hora em que viu o bote?

— Eu anotei. A pouco mais de seis milhas náuticas de Ystad, em
linha reta para o sul. O salva-vidas estava boiando na direção noroeste.
Anotei a posição exata.

Entregou a Wallander um pedaço amassado de papel. O inspetor
teve a impressão de que era o local exato, ainda que os números não
signi�cassem coisa alguma para ele.

— Eu não teria visto nada se estivesse nevando.
Nós não teríamos visto nada, pensou Wallander. Toda vez que ele

diz eu, hesita de maneira quase imperceptível, como se tivesse de �car
lembrando o tempo todo que está contando apenas parte da verdade.

— Estava boiando a bombordo. Eu o reboquei na direção da costa
sueca e soltei quando avistei terra.

O que explica a corda cortada, pensou o inspetor. Eles estavam
com pressa, e nervosos. Não hesitaram em sacri�car um pedaço de
corda.

— Você é pescador?
— Sou.
Não, pensou Wallander. Você mentiu outra vez, você é um mau

mentiroso e o que eu gostaria de saber é do que tem receio.
— Estava voltando para casa.
— Você deve ter um rádio a bordo. Por que não alertou a guarda-

costeira?
— Tenho minhas razões.
Seria preciso vencer o medo daquele homem para chegar a algum

lugar. Con�ança, pensou. Ele tem de sentir que con�a de fato em mim.



— Preciso saber um pouco mais. Claro que vou usar tudo o que
me disser nas investigações, mas ninguém saberá que foi você quem me
contou.

— Ninguém falou nada. Ninguém telefonou.
De repente, ocorreu ao inspetor que havia uma razão muito

simples para a insistência nervosa daquele sujeito em permanecer
anônimo. Já deduzira antes, durante a conversa com Martinson, que o
homem com quem conversava agora não estava sozinho no barco
naquele dia; só que agora sabia exatamente quantos eram os tripulantes.
Dois. Não três, nem cinco, apenas dois. E era do segundo homem que o
primeiro tinha medo.

— Ninguém telefonou, concordou Wallander. — O barco é seu?
— Que diferença isso faz?
Wallander começou tudo de novo. Já se convencera de que aquele

homem não tivera nada a ver com a morte dos dois engravatados.
Apenas calhara de estar na embarcação que descobrira o salva-vidas e o
rebocara até a costa. Isso tornava as coisas mais simples, embora ainda
não conseguisse entender por que a testemunha tinha tanto medo.
Quem seria o outro homem? Então entendeu. Contrabandistas.
Tra�cantes de refugiados ou de bebida. Este barco é usado para fazer
contrabando. Por isso não cheira a peixe.

— Reparou se havia outra embarcação por perto quando viu o
salva-vidas?

— Não.
— Tem certeza?
— Só digo o que sei.
— Mas disse que tem tentado adivinhar de onde o barco teria

vindo.
A resposta que recebeu não deixou margem a dúvidas.
— A balsa salva-vidas estava na água há um tempão. Não poderia

ter sido jogada no mar pouco tempo antes.
— Por que não?
— Já tinha começado a juntar alga. Wallander não se lembrava de

ter visto algas quando examinara o bote.



— Não havia o menor sinal de algas quando o encontramos. O
homem re�etiu por alguns momentos.

— Provavelmente foram arrancadas pela força da água quando
reboquei o salva-vidas até a costa, sempre na esteira do barco.

— Quanto tempo acha que �cou no mar?
— Uma semana, talvez. Difícil dizer
Wallander observava o sujeito. Ele estava inquieto e parecia atento

ao menor ruído enquanto falavam.
— Tem mais alguma coisa que gostaria de me contar? Tudo pode

ser importante.
— Acho que a balsa salva-vidas veio de um dos países do Báltico.
— Por que acha isso? Por que não da Alemanha?
— Conheço estas águas. Acho que aquela balsa veio de algum país

do Báltico. Wallander tentou visualizar um mapa da região,
— É um longo trajeto. Passando por toda a costa polonesa e

caindo em águas alemãs. Difícil de acreditar
— Durante a Segunda Guerra Mundial, as minas percorriam

distâncias enormes em muito pouco tempo. Os ventos que tivemos nos
últimos dias teriam facilitado bastante as coisas.

A luz do lampião de repente começou a morrer.
— Não tenho mais nada a dizer, falou o sujeito, enquanto dobrava

a carta náutica. — Não vai se esquecer da promessa, vai?
— Sei exatamente o que prometi. Mas tenho uma última

pergunta. Do que você tem medo? Por que tivemos de nos encontrar no
meio da noite?

— Não estou com medo, disse o outro, guardando o mapa. — E se
estivesse, seria problema meu.

Wallander tentou pensar em alguma outra pergunta que convir
fazer antes que fosse tarde demais.

Nenhum dos dois reparou no leve movimento do barco. Foi uma
baixada suave, tão suave que não é de admirar que tivesse passado
despercebida, como se fosse efeito de uma onda pequena chegando à
costa. Wallander saiu da casa das máquinas e, no caminho, iluminou



rapidamente a casa do leme com a lanterna. Não viu nada que pudesse
facilitar a identi�cação do barco mais tarde.

— Como posso entrar em contato com você, se precisar?
Perguntou, depois que já estavam de volta ao cais.

— Não pode. E, de todo modo, não vai precisar. Eu não tenho
mais nada para dizer.

Wallander contou os passos enquanto caminhava pelo cais.
Quando pisou pela septuagésima terceira vez, sentiu o cascalho. O outro
fora engolido pelas sombras. Pegara a lanterna e sumira sem dizer mais
nada. O inspetor �cou sentado no carro, com o motor desligado.
Chegou inclusive a pensar que tinha visto uma sombra se mexendo no
escuro, mas depois concluiu que devia ter sido só imaginação. Quando
entrou na avenida principal, diminuiu a marcha, mas não viu farol
nenhum pelo retrovisor.

Eram quinze para as três quando chegou em casa. Sentou-se à mesa
da cozinha e anotou os detalhes da conversa que acabara de ter no barco.

Báltico, pensou. Será possível que a balsa salva-vidas tenha de fato
vindo de tão longe? Foi até a sala procurar seu desmilinguido atlas
escolar, guardado num armário entre pilhas de revistas velhas e
programas de ópera. Sul da Suécia e mar Báltico. Os países bálticos
pareciam muito próximos e ao mesmo tempo muito distantes. Eu não
conheço nada a respeito do mar, pensou o inspetor, nada de correntes e
ventos. E se aquele sujeito estiver certo? E por que haveria de me contar
uma mentira? Pensou novamente no medo que ele parecia sentir e no
outro tripulante, o desconhecido, que tanto temia. Eram quatro da
manhã quando foi para a cama. Demorou um bom tempo para pegar
no sono.

Acordou assustado.
O relógio de cabeceira marcava sete e quarenta e seis. Resmungou

um palavrão, saltou da cama e se vestiu. En�ou a escova e a pasta de
dentes no bolso do paletó e estacionou diante da delegacia poucos
minutos antes das oito. Na recepção, Ebba o chamou com um aceno de
mão.

— Bjõrk quer vê-lo. Nossa, que cara. Perdeu a hora?



— E como, disse Wallander, saindo direto para o banheiro para
escovar os dentes. Ao mesmo tempo, tentava pôr as ideias em ordem,
antes da reunião. Como lidar com a excursão noturna feita a um barco
pesqueiro no ancoradouro de Brantevik?

Ao chegar à sala de Bjõrk, não havia ninguém. Seguiu para a maior
sala de reuniões da delegacia e bateu na porta, se sentindo um colegial
que chega atrasado para a aula. Havia seis pessoas sentadas em volta de
uma mesa oval e todas olharam �xamente para ele.

— Desculpem o atraso, falou, se sentando na cadeira vazia mais
próxima. Bjõrk o �tava com ar severo, mas Martinson e Svedberg
abriram um grande sorriso, como se estivessem curiosos para saber onde
o inspetor se metera. Achou que Svedberg estava até zombando um
pouco dele. Birgitta Tórn, sentada à esquerda de Bjõrk, se mostrava
inescrutável como sempre.

Ao lado dela, viu dois homens que não conhecia. Levantou-se e foi
cumprimentá-los. Estavam ambos na casa dos cinquenta anos, eram
surpreendentemente parecidos e tinham uma expressão amistosa no
rosto. O primeiro se apresentou como sendo Sture Rónnlund, o outro
era Bertil Lovén.

— Sou da divisão de crimes violentos, disse Lovén. — Sture é da
entorpecentes.

— Kurt é nosso homem mais experiente, falou Bjõrk.
— Por favor, se sirvam de café.
Depois que todos tinham apanhado uma xícara, Bjõrk deu início à

reunião.
— Desnecessário dizer que somos muito gratos por toda e

qualquer ajuda que pudermos obter, começou. — Não deve ter passado
despercebida a nenhum de vocês a comoção da mídia com a descoberta
dos dois cadáveres. Razão pela qual temos de conduzir as investigações
com vigor e empenho redobrados. Birgitta Tórn se juntou a nós mais
como observadora, e também para nos dar uma assessoria quando
formos estabelecer contato com países onde a Interpol não possui
in�uência. O que não nos impede de tirar partido de todos os seus
conhecimentos.



Depois foi a vez de Wallander fazer sua explanação. Todos tinham
cópias dos documentos do caso, de modo que não se preocupou com os
detalhes e simplesmente resumiu os acontecimentos até ali. Levou
algum tempo falando sobre os resultados da perícia. Depois que
terminou, Lovén pediu esclarecimentos sobre alguns pontos. Foi tudo.
Bjõrk olhou em volta da sala.

— Bem, e agora?
Wallander percebeu que estava �cando irritado com a deferência de

Bjõrk para com aquela mulher do Ministério do Exterior e também para
com os detetives de Estocolmo. Não conseguiu resistir à tentação de dar
uma estocada e fez um sinal para o chefe, indicando que gostaria de
falar.

— Tem muita coisa aqui que não está clara, e não falo apenas do
caso em si. Não entendo, por exemplo, por que o Ministério do Exterior
julgou necessário enviar Birgitta Tórn a Ystad. Não acredito que estejam
interessados apenas em ajudar no contato com a polícia russa. Minha
impressão é que o ministério resolveu vigiar nossa investigação e, se é
assim, eu gostaria de saber exatamente o que vai ser vigiado. E acima de
tudo, claro, por que tomaram essa decisão. Por motivos óbvios, não
consigo evitar pensar que Estocolmo sabe alguma coisa que nós não
sabemos. Ou talvez a decisão não tenha sido do Ministério do Exterior.
Talvez haja alguém mais envolvido.

Fez-se um silêncio mortal depois que Wallander terminou de falar.
Bjõrk o olhava horrorizado. Por �m, Birgitta Tórn se manifestou.

— Não há motivo algum para duvidar da explicação que demos
para nossa vinda a Ystad. A situação instável da Europa do Leste exige
que acompanhemos de perto os desdobramentos na região.

— Não sabemos nem se os mortos são mesmo de algum país do
bloco oriental, interrompeu Wallander. — Ou será que vocês sabem de
alguma coisa que nós não sabemos? Nesse caso, gostaria de ser
informado.

— Pois eu acho que o melhor no momento é termos todos um
pouco de calma, interveio Bjõrk.



— Quero uma resposta para minhas perguntas, insistiu Wallander.
— Não vou me deixar engambelar por esse papo de situação política
instável.

A máscara inescrutável de repente despencou. Birgitta Tórn fuzilou
o inspetor com uma expressão no olhar que indicava um desprezo
crescente e um desejo de mantê-lo à distância. Estou estorvando, pensou
o inspetor, sou um daqueles campônios inconvenientes que vivem
criando caso.

— A situação é exatamente como eu descrevi, disse ela. — Se você
tivesse o mínimo de bom senso, perceberia que não há nenhum motivo
para falar dessa maneira.

Wallander sacudiu a cabeça e se virou para Lovén e Rõnnlund.
— E quais são as instruções de vocês? Estocolmo em geral não

manda reforços, a menos que haja um pedido formal de assistência, e
nós não �zemos esse pedido. Ou será que �zemos?

Bjõrk meneou a cabeça, respondendo à pergunta do inspetor.
— Muito bem, então suponhamos que Estocolmo tenha decidido

enviar vocês por iniciativa própria. Ainda assim eu gostaria de saber o
motivo, se vamos trabalhar em conjunto. Presumo que a capacidade de
nossa delegacia de conduzir as investigações de modo satisfatório não
tenha sido contestada antes mesmo de termos começado.

Lovén se mexia na cadeira meio sem jeito, mas foi Rõnnlund quem
respondeu. Wallander percebeu uma nota de simpatia em sua voz.

— O comissário achou que vocês poderiam precisar de ajuda.
Nossas instruções são de nos colocarmos à disposição. Só isso. Você está
encarregado das investigações, e se pudermos ajudar, tanto melhor. Nem
Bertil nem eu temos dúvidas a respeito da capacidade de seu
departamento para conduzir as próprias investigações. E, de minha
parte, acho que você agiu com rapidez e �rmeza nos últimos dias.

Wallander meneou a cabeça, satisfeito com o que ouvira.
Martinson sorria de orelha a orelha e Svedberg, pensativo, cutucava os
dentes com uma lasca de madeira que arrancara da mesa de reuniões.

— Bom, então talvez possamos pensar nos próximos passos que
teremos de dar, falou Bjõrk.



— De fato, disse Wallander. — Tenho algumas teorias que gostaria
de analisar com vocês, mas primeiro quero lhes contar uma pequena
aventura que tive ontem à noite.

Sentia-se calmo de novo. Enfrentara Birgitta Tórn e não fora
vencido. Mais cedo ou mais tarde, acabaria descobrindo o que ela tinha
vindo fazer ali. O apoio de Rõnnlund o �zera se sentir melhor. Contou
a respeito do telefonema e da visita ao barco pesqueiro atracado em
Brantevik. Enfatizou que o homem tinha certeza de que a balsa salva-
vidas poderia ter vindo de muito longe, de um dos países bálticos. Bjõrk
�cou animado a ponto de tomar iniciativas inesperadas, como pedir à
recepção que arranjasse cartas náuticas da área toda o mais rápido
possível. Wallander imaginou Ebba pegando a laço o primeiro policial
que tivesse o azar de passar pela recepção e instruindo o coitado a
encontrar os tais mapas o mais rápido possível. Serviu-se de mais uma
xícara de café e começou a explicar suas teorias.

— Tudo leva a crer que os homens foram assassinados a bordo de
um navio. A solução mais óbvia teria sido jogá-los direto no mar, mas
descon�o que os assassinos queriam que os cadáveres fossem
encontrados. É difícil entender o motivo, quando mais não seja, pela
di�culdade de prever onde e quando o salva-vidas daria à costa. Seja
como for, os dois homens foram baleados à queima-roupa, depois de
torturados. A tortura em geral é aplicada para punir ou obter
informações. Outra coisa a se ter em mente é que os dois mortos
estavam sob o efeito de drogas. Anfetamina, para ser mais preciso. De
um modo ou de outro, este caso envolve entorpecentes. E estou
plenamente convencido de que não faltava dinheiro aos dois. As roupas
que usavam deixam isso bem claro. Pelos padrões da Europa do Leste,
deviam estar muito bem de vida, caso contrário não estariam vestidos
daquele jeito. Eu jamais teria dinheiro para comprar algo parecido.

Lovén caiu na gargalhada com esse comentário �nal, mas Birgitta
Tórn continuou teimosamente com os olhos pregados na mesa.

— Na verdade, sabemos algumas coisas. Só que não estamos
conseguindo encaixar as peças do quebra-cabeça para formar uma
imagem com a sequência dos acontecimentos e o motivo dos



homicídios. Uma coisa, porém, precisamos determinar imediatamente.
Quem eram eles? É nisso que temos de nos concentrar. Também
precisamos dos resultados dos exames de balística com a maior presteza.
Quero que seja feito um levantamento de todas as pessoas dadas como
desaparecidas na Suécia e na Dinamarca. As impressões digitais, fotos e a
descrição dos dois mortos deverão ser imediatamente enviadas para a
Interpol sueca. Talvez possamos encontrar alguma coisa em nossos
arquivos. E temos de entrar em contato com a polícia da União
Soviética e dos países bálticos, na suposição de que isso ainda não tenha
sido feito. Talvez Birgitta Tórn possa nos esclarecer a respeito.

— Isso vai ser feito ainda hoje. Nós vamos entrar em contato com
a divisão internacional da polícia moscovita.

— As polícias da Estônia, Letônia e Lituânia também devem ser
contatadas.

— Isso tem de ser feito via Moscou.
Wallander olhou-a sem compreender direito, depois se virou para

Bjõrk.
— Nós não recebemos uma visita da polícia lituana, no outono

passado?
— O que Birgitta Tórn está dizendo é sem dúvida nenhuma

correto, explicou Bjõrk. — Os países bálticos têm uma polícia própria,
mas as decisões formais continuam sendo tomadas pela polícia soviética.

— Será mesmo? Wallander comentou, duvidoso. — Seja como for,
continuo acreditando que o Ministério do Exterior sabe mais sobre o
assunto do que eu.

— Sabemos, interveio Birgitta Tórn, — Sem sombra de dúvida.
Bjõrk encerrou a reunião e desapareceu com a funcionária do

Ministério do Exterior. A entrevista coletiva à imprensa fora marcada
para as duas da tarde.

O inspetor continuou na sala de reuniões e repassou as várias
tarefas com os colegas. Svedberg foi buscar o saco plástico que continha
as balas e Lovén se encarregou de fazer com que o laudo da balística
chegasse o mais rápido possível. Os outros dividiram a tarefa colossal de



rever as listas de pessoas desaparecidas e procuradas. Martinson tinha
conhecidos na polícia de Copenhague e se encarregou de falar com eles.

— Vocês não precisam se preocupar com a coletiva falou
Wallander. — Essa dor de cabeça �ca para o Bjõrk e para mim.

— Eles são tão desagradáveis aqui quanto em Estocolmo?
Rõnnlund perguntou.

— Eu não sei como são as coletivas na capital, respondeu o
inspetor, — Mas elas não chegam a ser divertidas por aqui.

O resto do dia foi ocupado com o envio de uma descrição dos dois
mortos a todos os distritos policiais da Suécia e dos demais países
escandinavos e com o trabalho de veri�cação dos arquivos de pessoas
�chadas. Logo �cou claro que as impressões digitais deles não
constavam dos arquivos suecos nem dinamarqueses, mas a Interpol
levaria mais tempo para dar uma resposta. Wallander e Lovén não
sabiam se os arquivos da polícia da Alemanha Oriental tinham sido
incorporados à Interpol, se as �chas criminais da antiga RDA tinham
sido transferidas para uma central de dados da Alemanha uni�cada.
Aliás, não sabiam sequer se havia �chas criminais comuns na RDA.
Teria havido alguma distinção entre os vastos arquivos do serviço de
segurança e as �chas criminais? Lovén concordou em descobrir as
respostas enquanto Wallander se preparava para enfrentar a imprensa.

Quando ele e Bjõrk se encontraram, pouco antes da coletiva, o
inspetor reparou que o chefe estava calado demais. Por que ele não me
diz alguma coisa? Será que achou que fui grosseiro com aquela senhora
elegante do Ministério do Exterior?

A sala estava apinhada de jornalistas e repórteres de televisão.
Wallander procurou pelo jovem repórter do jornal Expressen, mas não o
viu. Bjõrk deu início à entrevista lançando, como de hábito, um ataque
inesperado contra as notícias "incompreensivelmente irresponsáveis"
publicadas pela imprensa. A mente de Wallander vagou de volta ao
encontro noturno que tivera com o sujeito assustado no porto de
Brantevik. Quando chegou sua vez de falar, começou repetindo o apelo
para que o público entrasse em contato com a polícia se tivesse alguma
informação relevante. Um repórter perguntou se alguém já �zera isso e o



inspetor disse que não. A entrevista foi surpreendentemente tranquila e
Bjõrk expressou sua satisfação quando saíram da sala.

— O que aquela mulher anda fazendo? Wallander perguntou
enquanto atravessavam o corredor.

— Falando no telefone quase o tempo todo. Sem dúvida nenhuma
você deve estar achando que nós devíamos grampear todas as ligações
dela.

— Não seria má ideia, resmungou o inspetor.
O dia transcorreu sem desdobramentos signi�cativos. Era uma

questão de paciência, de esperar para ver se algum peixe cairia nas redes
que eles haviam lançado.

Pouco depois das seis da tarde, Martinson en�ou a cabeça dentro
da sala de Wallander para perguntar se ele gostaria de jantar em seu
apartamento mais tarde. Já tinha convidado Lovén e Rõnnlund, que
pareciam estar com saudades de casa.

— Svedberg tem compromisso. Birgitta Tórn me disse que vai até
Malmõ esta noite. E você?

— Desculpe, mas não posso, disse Wallander. — Tenho umas
coisas para fazer, infelizmente.

Em parte, era verdade. Ainda não resolvera se iria ou não até
Brantevik de novo, para dar uma olhada mais de perto no barco
pesqueiro.

Às seis e meia, ligou para o pai como de costume e foi incumbido
de comprar um novo baralho e levá-lo quando aparecesse por lá. Assim
que desligou, saiu da delegacia.

O vento amainara e o céu estava claro. Parou a caminho de casa
para comprar comida. Por volta das oito e meia, depois de terminar de
jantar, esperando o café acabar de coar, ainda não tomara uma decisão.
Sem dúvida o assunto poderia esperar até o dia seguinte. Além do mais,
estava exausto devido aos acontecimentos da noite anterior. Ficou um
tempão sentado à mesa da cozinha, com uma xícara de café na mão,
tentando imaginar Rydberg a seu lado, discutindo os acontecimentos do
dia. Repassou tudo o que acontecera, passo a passo, com sua visita
invisível. Fazia três dias que a balsa salva-vidas viera dar à praia de



Mossby. Não iriam avançar um centímetro enquanto não descobrissem a
identidade dos dois mortos, mas, mesmo que conseguissem identi�cá-
los, a charada poderia continuar sem solução.

Deixou a xícara na pia. Reparou numa planta meio murcha no
parapeito da janela e regou-a antes de ir para a sala, onde escolheu uma
gravação da Traviata com Maria Callas para pôr no aparelho de som.
Decidira adiar a visita ao pesqueiro.

Um pouco mais tarde, tentou ligar para a �lha, que fazia faculdade
nos arredores de Estocolmo, mas ninguém atendeu. Lá pelas dez e meia
da noite, foi para a cama e pegou no sono quase imediatamente.

No dia seguinte, o quarto dia das investigações, pouco antes das
duas da tarde, o que todos esperavam �nalmente aconteceu. Birgitta
Tórn foi até a sala de Wallander com um telex nas mãos. A polícia de
Riga informava ao Ministério do Exterior sueco, por intermédio de seus
superiores em Moscou, que era provável que os homens fossem cidadãos
da Letônia. A �m de facilitar as investigações, o major Litvinov, da
polícia moscovita, sugeria que seus colegas suecos estabelecessem
contato direto com a divisão de crimes de Riga.

— Quer dizer que ela existe, no �m das contas, falou Wallander.
— A polícia, quero dizer.

— Quem disse que não existia? Retrucou ela. — Mas, se você
tivesse entrado diretamente em contato com Riga, poderíamos ter
repercussões diplomáticas. Aliás, não sei nem se teríamos recebido
resposta. Imagino que saiba que a situação na Letônia anda bastante
tensa.

Wallander sabia disso. Fazia um mês, se tanto, que as tropas de elite
da União Soviética haviam atacado o prédio do Ministério do Interior,
no centro de Riga, matando muita gente inocente. Wallander vira fotos
nos jornais, de barricadas feitas de blocos de pedra e varetas de ferro.
Mesmo assim, não sabia ao certo o que estava acontecendo. Como
sempre, tinha a impressão de não estar acompanhando direito o que
acontecia a sua volta.

— E o que fazemos agora, então? Perguntou, meio hesitante.



— Estabelecemos contato com a polícia de Riga. O principal é ter
certeza de que estamos de fato lidando com as pessoas indicadas no
telex.

Wallander leu a mensagem de novo. O homem do pesqueiro tinha
razão. A balsa salva-vidas realmente boiara da costa báltica até a Suécia.

— Continuamos sem saber quem eles eram, falou.
Três horas depois, �cou sabendo.
Haveria um telefonema de Riga, conforme previsão do Ministério

do Exterior, e para recebê-lo os investigadores foram até a sala de
reuniões. Bjõrk estava tão nervoso que derrubou café no paletó.

— Tem alguém aqui que fale letão? Wallander perguntou. — Eu
não falo.

— O telefonema será em inglês, informou Birgitta Tórn. — Nós
pedimos que fosse assim.

— Você atende. Bjõrk estava falando com o inspetor.
— Meu inglês não é dos melhores.
— Sem dúvida o dele também não há de ser, falou Rõnnlund. —

Como é mesmo o nome dele? Major Litvinov? Vai �car elas por elas.
— O major Litvinov está em Moscou, lembrou Birgitta Tórn. —

Nós vamos falar com a polícia de Riga, na Letônia.
Às cinco e dezenove veio o telefonema. A linha estava

espantosamente boa. Um homem se apresentou como sendo o major
Liepa, da polícia de Riga. Wallander rabiscou algumas notas enquanto
ouvia, respondendo de vez em quando a alguma pergunta. O major
Liepa falava mal inglês, e o inspetor não tinha muita certeza de ter
entendido tudo o que fora dito. Mesmo assim, quando desligou, sentia
que estava com as informações mais importantes anotadas no bloco.

Dois nomes, duas identidades. Janis Lêja e Júris Kalns.
— A polícia de Riga tinha as impressões digitais, falou.
— Segundo o major Liepa, não há dúvida de que os corpos que

encontramos são os desses dois.
— Excelente, disse Bjõrk. — Que tipo de gente eram eles?

Wallander leu as anotações.
— Criminosos �chados na polícia.



— E ele sugeriu algum motivo para que tenham sido mortos?
— Não, mas não me pareceu especialmente surpreso. Se entendi

direito, disse que vai enviar alguns documentos. Também perguntou se
estaríamos interessados em convidar alguns policiais letões para ajudar
nas investigações.

— Seria uma ótima ideia, disse Bjõrk. — Quanto mais rápido
pudermos tirar esse caso do caminho, melhor.

— O Ministério do Exterior apoiará qualquer decisão nesse
sentido, claro, falou Birgitta Tórn.

De modo que �cou combinado. No dia seguinte, o major Liepa
enviou um telex avisando que pegaria ele próprio um avião para Arlanda
na tarde seguinte e, em seguida, a primeira conexão para Sturup.

— Um major, comentou Wallander. — O que signi�ca isso?
— Não faço a menor ideia, falou Martinson. — Em geral tenho

me sentido o próprio cabo nessa história.
Birgitta Tórn foi chamada de volta a Estocolmo. Agora que se fora,

o inspetor tinha di�culdade em se lembrar do som de sua voz, ou até
mesmo de como ela era. Foi a última vez que a vi na vida, pensou, e não
acredito que algum dia descubra o que veio fazer aqui.

Bjõrk decidira que ele mesmo iria buscar o major letão no
aeroporto, o que signi�cava que Wallander poderia passar a noite
jogando canastra com o pai. No caminho até Lõderup, o inspetor
pensou com seus botões que o caso logo mais estaria resolvido. A polícia
da Letônia provavelmente forneceria um motivo plausível para os crimes
e a investigação toda poderia então ser transferida para Riga. Sem
dúvida alguma era ali que estava o criminoso. A balsa salva-vidas viera
dar na costa sueca, mas o começo de tudo, dos assassinatos, estava do
outro lado do mar. Os cadáveres dos mortos seriam enviados de volta
aos letões e lá o assunto seria resolvido.

Quanto a isso, Wallander estava redondamente enganado. O caso
mal começara.

A única coisa que tinha começado de fato era o inverno em Skåne.

*   *   *   





O

Seis

INSPETOR esperava ver o major Liepa chegar fardado ao distrito
policial de Ystad, mas o homem que Bjõrk lhe apresentou no

sexto dia das investigações apareceu de terno cinza folgado e gravata
mal-ajambrada. Mais ainda, era baixo, meio corcunda, espadaúdo, dava
a impressão de não ter pescoço. Wallander não detectou o menor
vestígio de porte militar nele. O major, cujo primeiro nome era Karlis,
parecia uma chaminé. Fumava uns cigarros fortes e tinha os dedos
amarelados de nicotina.

A manhã estava encoberta e ventava. A previsão era de uma
tempestade de neve em toda a região Sul lá pelo �m da tarde e, para
piorar as coisas, um vírus especialmente potente de gripe andava
causando estragos no quadro da polícia. Bjõrk achou melhor liberar
Svedberg do caso por uns tempos. Havia uma lista urgente de outros
delitos precisando de atenção imediata. Lovén e Rõnnlund tinham
voltado para Estocolmo, e como o próprio Bjõrk não estivesse se
sentindo lá muito bem, deixou Martinson e Wallander à frente das
investigações, junto com o major Liepa. Estavam os três sentados em
volta da mesa da sala de reuniões, o major fumando sem parar.

Aquilo virou um problema sério na delegacia. A ala antitabagista
foi se queixar a Bjõrk, dizendo que Liepa fumava o tempo todo,
especialmente nas áreas onde era proibido fumar. Bjõrk exortou os
colegas a terem a dose de tolerância que todo hóspede estrangeiro tem o
direito de esperar, mas também pediu a Wallander que encontrasse um
jeito delicado de fazer Liepa entender que a proibição de fumar devia ser
respeitada. Quando Wallander, usando da melhor forma possível seu



inglês precário, explicou a importância de respeitar os regulamentos
suecos referentes ao fumo, Liepa encolheu os ombros e apagou o cigarro
sem o menor problema. Dali em diante, fez um esforço enorme para
não fumar em nenhum outro lugar que não fosse a sala de Wallander e a
sala de reuniões, mas até o inspetor estava achando difícil aturar a
fumaça, de modo que pediu a Bjõrk para que o major Liepa fosse
transferido para uma sala só sua. Sobrou para Svedberg, que foi
trabalhar na sala de Martinson para que Liepa pudesse usar a dele.

O major enxergava mal. As lentes dos óculos sem aro deviam ser
muito fracas, e quando lia segurava os documentos a poucos centímetros
da vista. Parecia estar farejando, e não examinando a papelada, e era
difícil vê-lo naquela posição sem dar risada. De vez em quando o
inspetor pegava alguém dizendo uma gracinha ou outra a respeito do
corcunda baixinho da Letônia, mas não titubeava em desencorajar
aquela atitude arrogante. Encontrara em Liepa um policial
extremamente arguto, com grande capacidade de discernimento; não
muito diferente de Rydberg, sobretudo em seu entusiasmo apaixonado.
As investigações criminais quase sempre seguiam um procedimento
padronizado, mas Wallander sabia que isso não era motivo para deixar
que as ideias também caíssem no ramerrão. O major Liepa era um
detetive inspirado e sua aparência apagada camu�ava um homem
esperto e um investigador experiente.

Na noite anterior, Wallander jogara canastra com o pai. Ao se
recolher, ajustara o despertador para tocar às cinco da manhã, assim teria
tempo de ler o livrinho sobre a Letônia que um livreiro local encontrara
para ele. Ocorrera-lhe que seria uma boa ideia começar com uma troca
de informações sobre o funcionamento das respectivas forças policiais.
O fato de a polícia de lá ter uma hierarquia militar indicava diferenças
signi�cativas entre as duas forças. Durante o café-da-manhã, o inspetor
tentara formular, em inglês, alguns princípios gerais sobre os métodos de
trabalho da polícia sueca, mas de repente se dera conta de que na
verdade não sabia como funcionava a polícia sueca. As coisas tinham
�cado ainda mais complicadas com as amplas mudanças introduzidas
nos últimos tempos pelo comissário nacional. Tinha a impressão de



gastar uma eternidade lendo memorandos mal redigidos que tentavam
explicar as tais mudanças. Quando perguntara a Bjõrk o que
signi�cavam de fato, recebera respostas vagas, evasivas. Agora, sentado
em frente àquela chaminé ambulante, admitia que o melhor era
esquecer por completo o assunto. Se surgisse algum mal-entendido,
resolveriam na hora.

Depois que Bjõrk pediu licença e partiu, tossindo com
estardalhaço, Wallander achou que era hora de quebrar o gelo.
Perguntou ao major onde estava hospedado em Ystad.

— Num hotel. Não sei como se chama. Wallander �cou
desconcertado. Pelo visto, Liepa não tinha nenhum outro interesse que
não fosse o caso em questão.

Melhor deixar a troca de gentilezas para depois, pensou. Tudo o
que temos em comum é uma investigação sobre um duplo homicídio,
mais nada.

O major Liepa embarcou num longo e detalhado relato de como a
polícia de seu país conseguira determinar a identidade dos dois mortos.
Seu inglês não era dos melhores e isso obviamente o irritava. Durante
uma das pausas que �zeram, o inspetor ligou para o amigo livreiro,
perguntando se por acaso haveria no estoque um dicionário inglês/letão,
mas não havia. Teriam de empreender uma difícil jornada lado a lado,
com muito pouco em termos de uma língua comum.

Depois de mais de nove horas de leitura intensiva de relatórios,
uma pilha de fotocópias de documentos incompreensíveis em letão, que
o major Liepa ia traduzindo para Martinson e Wallander, parando o
tempo todo para tentar encontrar a palavra correta antes de prosseguir, o
inspetor achou que tinha compreendido mais ou menos o que
acontecera. Apesar de relativamente jovens, Leja e Kalns tinham
adquirido fama como uma dupla de criminosos imprevisíveis e
perigosos. Wallander reparou no desprezo com que o major Liepa os
punha entre a minoria russa de seu país. Sabia que o grande grupo de
russos étnicos que moravam na Letônia desde que a Rússia anexara os
países bálticos, no �nal da Segunda Guerra Mundial, era contrário à
campanha pela independência, mas desconhecia a extensão do



problema. Simplesmente não tinha a visão política, disse consigo
mesmo. O major Liepa não fez a menor tentativa de disfarçar sua
repugnância pela situação, deixando-a bem clara em várias ocasiões.

— Bandidos russos. Da nossa má�a oriental.
Leja tinha vinte e oito anos e Kalns mal completara trinta, mas

tanto um quanto outro eram donos de uma �cha considerável: furto,
roubo à mão armada, contrabando e transações ilegais de moeda. A
polícia de Riga suspeitava que fossem responsáveis por pelo menos três
assassinatos, mas não conseguira indiciá-los. Depois que o major
terminou de traduzir os laudos e resumos dos arquivos criminais,
Wallander tinha uma pergunta a fazer que lhe parecia crucial.

— Esses dois cometeram muitos crimes pesados, começou.
Martinson interveio, tentando emendar o inglês do outro. "Crimes
sérios" disse. O inspetor continuou: — O que me parece estranho é o
fato de terem permanecido na cadeia tão pouco tempo. Quer dizer, eles
não eram criminosos julgados e considerados culpados?

O rosto do major Liepa abriu um largo sorriso. Parecia ansioso
para responder. Aquela era uma pergunta esperada, pensou Wallander.
Valia bem mais do que todas as gentilezas que tivessem conseguido
trocar.

— É preciso explicar a situação vigente em meu país. E o major
Liepa acendeu outro cigarro. — Os russos são pouco mais de quinze por
cento da população da Letônia, mas assim mesmo controlam todos os
setores do país desde o �nal da guerra. O envio de cidadãos russos foi
um dos métodos usados por Moscou para nos reprimir. Talvez o mais
e�caz, dos vários que foram empregados. O senhor me pergunta por que
Leja e Kalns passaram tão pouco tempo na prisão, quando deveriam ter
�cado tranca�ados para o resto da vida, ou até mesmo sido executados.
Bem, eu não diria que todos os promotores públicos e juízes são
corruptos: seria uma simpli�cação exagerada, uma a�rmação polêmica e
não ética. O que eu digo é que Leja e Kalns tinham costas quentes,
muito bem protegidas por gente importante.

— A má�a russa, disse Wallander.



— Sim e não. A má�a em nosso país também precisa de uma
proteção sutil. Estou convencido de que Leja e Kalns passaram boa parte
do tempo servindo à KGB. A polícia secreta não gosta de ver sua gente
atrás das grades, a menos que sejam traidores ou desertores. A sombra de
Stálin nunca deixou de pairar sobre a cabeça desse pessoal.

— O mesmo vale para a Suécia, foi a reação imediata de
Wallander. — Talvez não possamos citar um monstro das mesmas
proporções em nossa história recente, mas uma rede intrincada de
indivíduos interdependentes não é privilégio exclusivo dos Estados
totalitários.

— A KGB, disse o major. — E a má�a. Elas estão ligadas. Está
tudo interligado por elos que só os iniciados conseguem ver.

— A má�a, interveio Martinson, que até então permanecera em
silêncio, a não ser na hora de ajudar Wallander com o inglês. — Isso é
novidade para nós. Esse conceito do crime organizado, russo ou da
Europa oriental, é algo muito novo para nós. Alguns anos atrás a polícia
sueca tomou conhecimento de gangues de origem russa que operam
sobretudo em Estocolmo, mas continuamos sabendo muito pouco a
respeito. Tem havido alguns incidentes isolados de brutalidade, que na
verdade servem de alerta. Está surgindo um novo tipo de criminoso no
país e sabemos que nos próximos anos esse novo criminoso vai procurar
se in�ltrar em nosso submundo e estabelecer posições-chave.

Wallander �cou enciumado com a maneira �uente com que
Martinson se expressava em inglês. A pronúncia podia ser um horror,
mas o vocabulário era bem mais rico que o seu. Por que o departamento
nacional de polícia não oferecia cursos de inglês, em vez daqueles
congressos imbecis para promover o autodesenvolvimento e a
democracia interna?

— Tem razão, concordou o major, — Os países comunistas que
estão se desintegrando têm se comportado como navios indo a pique.
Os criminosos são os ratos. São os primeiros a abandonar o barco. Eles
têm contatos. Têm dinheiro. E têm acesso a informações. Boa parte dos
refugiados do bloco oriental não passa de um bando de criminosos. Não

É



estão fugindo da opressão. Estão buscando novos territórios. É fácil para
eles forjar um novo passado, uma nova identidade.

— Major Liepa, disse Wallander. — O senhor parece acreditar que
a situação seja essa. Mas tem certeza disso?

— Tenho. Só não posso provar. Não por enquanto.
Wallander percebeu que nas palavras do major havia referências e

signi�cados que ele não tinha como reconhecer nem compreender.
Liepa vivia num país onde as atividades criminosas estavam ligadas à
elite política, gente com autoridade para rever e in�uenciar diretamente
a pena dos delinquentes. Os dois mortos tinham antecedentes criminais.
Quem haveria de querê-los mortos? E por quê?

Ocorreu-lhe que, para o major, toda investigação criminosa
envolvia a busca de provas de implicação política. Talvez devêssemos
abordar as coisas dessa mesma forma na Suécia, pensou. Talvez
tenhamos de aceitar que simplesmente não estamos nos aprofundando
su�cientemente nas atividades criminosas que nos cercam.

— Os homens, falou Martinson. — Quem os matou?
— Isso eu não sei, o major respondeu. — Eles foram executados,

claro. Mas por que torturados? O que os assassinos queriam saber antes
de silenciar Leja e Kalns para sempre? E será que conseguiram descobrir?
Eu também tenho muitas perguntas não respondidas.

— Di�cilmente encontraremos as respostas aqui na Suécia,
interpôs Wallander.

— Sei disso. A solução talvez possa ser encontrada na Letônia.
Wallander apurou os ouvidos. Por que ele dissera "talvez"?

— Se não encontrarmos as respostas na Letônia, onde vamos
encontrá-las?

— Mais longe ainda.
— Mais para o leste? Sugeriu Martinson.
— Ou quem sabe mais para o sul, disse o major, com voz reticente.
Tanto Martinson quanto Wallander compreenderam que por

enquanto ele não queria revelar o que lhe ia pela cabeça.
Concluíram que tinham feito o possível para um dia. Graças a

todas aquelas horas sentado e às cansativas conversas travadas com o



policial letão, o inspetor sentiu as primeiras pontadas de um antigo
lumbago. Martinson �cou de ajudar o major a trocar algum dinheiro no
banco. Wallander sugeriu que entrasse em contato com Lovén, em
Estocolmo, para ver em que pé estavam os exames de balística. Ele se
encarregaria de redigir um relatório com tudo o que acontecera na
reunião. A promotora, Anette Brolin, deixara bem claro que gostaria de
uma atualização o quanto antes.

Doutora Brolin, pensou ele enquanto saía da sala de reuniões
entupida de fumaça e caminhava pelo corredor. Eis um caso que você
não vai conseguir levar ao tribunal. Vamos descarregá-lo em Riga assim
que nos for possível, junto com dois cadáveres e uma balsa salva-vidas.
Depois bateremos o carimbo nas nossas pastas, diremos que nos
empenhamos ao máximo e que não há "motivo para dar início a novas
investigações".

Wallander redigiu seu relatório depois do almoço, enquanto
Martinson cuidava do major, que expressara o desejo de comprar
algumas roupas para a esposa. Wallander acabara de ligar para a sala da
promotora e fora informado de que Anette Brolin estava livre e o
receberia, quando Martinson entrou.

— O que você fez com o major?
— Está na sala dele, fumando. Já esparramou cinza pelo carpete

todo do Svedberg. Que não vai gostar.
— E comeu alguma coisa?
— Eu o convidei para almoçar no Lurblãsarem. Bolinhos de massa.

Acho que ele não gostou muito, passou quase o tempo todo fumando e
tomando café.

— Conseguiu falar com Lovén?
— Não foi trabalhar. Gripe.
— Conseguiu falar com outra pessoa qualquer?
— Impossível conseguir que alguém atenda o telefone, não tem

ninguém trabalhando. Ninguém sabe quando vão voltar. Alguém
promete dar retorno, mas nunca dá.

— Talvez Rõnnlund possa lhe dar uma força.



— Tentei falar com ele também, mas estava em diligência.
Ninguém sabia qual diligência, nem onde ele estava, muito menos
quando voltaria.

— Melhor tentar de novo. Tenho de entregar este relatório à
promotora. Imagino que poderemos passar o caso para o major Liepa
dentro em breve. Corpos, balsa salva-vidas, papelada, tudo. Ele pode
levar o circo todo com ele de volta para Riga.

— É sobre isso que eu vim falar com você.
— Sobre o quê?
— Sobre o salva-vidas.
— O que tem ele?
— O major Liepa queria dar uma examinada nele.
— Bom, é só ele descer até o porão.
— Não é tão simples assim.
Wallander sentiu que ia �car irritado. Martinson às vezes demorava

uma eternidade para chegar ao que realmente interessava.
— O que há de tão complicado em descer uma escada até o porão?
— O salva-vidas sumiu. Wallander encarou Martinson, aturdido.
— Sumiu?
— É. Sumiu.
— Como assim, sumiu? O bote não está lá, em cima de dois

cavaletes? No mesmo lugar em que você e o capitão Õsterdahl o
examinaram? Falando nisso, precisamos escrever uma cartinha para ele,
agradecendo pela ajuda. Foi bom você ter me lembrado.

Martinson fez pé �rme. Os cavaletes continuavam no mesmo lugar
Mas a balsa salva-vidas sumira.

Wallander largou os papéis sobre a mesa e correu para o porão,
seguido de perto pelo colega. Que estava certo. Os dois cavaletes de
madeira tinham sido virados de borco e jaziam no chão de concreto. Do
salva-vidas, nem sinal.

— Mas o que está acontecendo por aqui? Berrou Wallander.
Martinson hesitava, como se nem ele próprio acreditasse no que

estava dizendo.



— Houve um arrombamento. Hanson esteve aqui em baixo ontem
à noite, e o salva-vidas continuava no mesmo lugar. Hoje de manhã, um
dos policiais de trânsito reparou que a porta fora forçada, de modo que
deve ter sido roubado durante a noite.

— Impossível. Como é que uma delegacia de polícia pode ser
assaltada? Com gente o tempo todo por aqui, vinte e quatro horas por
dia, santo Deus. Desapareceu mais alguma coisa? Por que ninguém me
comunicou nada?

— Alguém da patrulha comunicou a Hanson, mas ele se esqueceu
de lhe dizer. Não havia mais nada aqui dentro além do salva-vidas, e
todas as outras portas estavam trancadas. Nenhuma delas foi forçada.
Quem fez isso estava atrás da balsa e mais nada.

Wallander continuava olhando �xo para os cavaletes emborcados.
Em algum lugar lá no fundo da mente, sentia as primeiras pontadas de
preocupação.

— Martinson, disse o inspetor devagar, — Será que você se
lembra, assim por alto, se algum jornal noticiou que o salva-vidas estava
guardado no porão da delegacia?

— Claro. Lembro de ter lido qualquer coisa a respeito. Também
me lembro de que um fotógrafo esteve aqui no porão. Mas quem se
arriscaria a invadir uma delegacia de polícia para pegar um salva-vidas?

— Justamente. Quem se arriscaria a fazer uma coisa dessas?
— Não faço ideia, falou Martinson.
— Talvez o major Liepa tenha a resposta. Traga-o até aqui. Depois

vamos fazer uma busca minuciosa. E diga para alguém me trazer
também o policial que deu pela coisa. Quem foi?

— Acho que Peters. Ele provavelmente está em casa, dormindo. Se
nevar amanhã à noite, ele vai ter muito trabalho.

— Vamos ter de acordá-lo. Não temos alternativa. Quando
Martinson se foi, Wallander inspecionou a porta.

Era uma porta grossa de aço, com fechadura dupla, mas os
assaltantes tinham entrado sem causar qualquer dano visível.
Obviamente, haviam encontrado um jeito de forçar a fechadura sem



quebrar nada. Sabiam o que estavam fazendo, pensou Wallander. Ou
pelo menos sabiam arrombar uma fechadura.

Deu mais uma olhada nos cavaletes virados. Ele próprio
inspecionara o bote e tinha certeza absoluta de que não deixara escapar
nada. Martinson e Õsterdahl também tinham examinado o bote, assim
como Rónnlund e Lovén. O que foi que deixei de notar? Tem de haver
alguma coisa.

Martinson retornou com o major, de cigarro em punho, e explicou
o que tinha acontecido, enquanto Wallander acendia todas as luzes e
observava suas reações. Mas, conforme já esperava, o major não
demonstrou a menor surpresa. Limitou-se a menear a cabeça.

— Vocês tinham examinado o salva-vidas. Um capitão aposentado
concluiu que era de fabricação iugoslava, se não me engano. Sem dúvida
alguma uma dedução correta. Existem muitas balsas salva-vidas de
fabricação iugoslava nos navios da Letônia, inclusive nos da polícia. Mas
vocês examinaram o salva-vidas?

— Examinamos.
E foi então que o inspetor percebeu seu erro fatal. Ninguém

esvaziara o bote de borracha, ninguém procurara nada dentro dele. Não
lhe ocorrera fazer isso. O major Liepa parecia já ter entendido, e
Wallander estava constrangido. Como pudera deixar de olhar do lado de
dentro do bote? Acabaria pensando nisso em algum momento, claro,
mas devia ter sido a primeira coisa. Seria perda de tempo explicar ao
major Liepa o que ele já tinha entendido sozinho.

— O que poderia haver lá dentro? O major encolheu os ombros.
— Drogas, imagino. Wallander re�etiu por alguns instantes.
— Mas não é possível. Dois cadáveres são postos num bote cheio

de drogas? E depois o bote é jogado no mar, para vagar ao sabor do
vento?

— Exato, disse o major, — Talvez tenha havido algum erro. E a
pessoa que recolheu o salva-vidas recebeu a incumbência de corrigi-lo.

Fizeram uma inspeção detalhada em todo o porão. Wallander deu
um pulo até a recepção e pediu a Ebba que inventasse uma emergência
plausível que o livrasse de ter de entregar o relatório a Anette Brolin. A



notícia de que a delegacia fora assaltada se espalhou em dois tempos, e
Bjõrk apareceu trovejando na escada.

— Se essa notícia vazar, vamos ser a maior piada do país inteiro.
— Não vai vazar, disse Wallander. — É doloroso demais.
Wallander contou a Bjõrk o que acreditava ter acontecido, mesmo

percebendo que o chefe passaria a duvidar de sua capacidade de
encabeçar uma investigação criminal mais séria. Fora um lapso
imperdoável. Será que me tornei complacente, perguntou a si mesmo.
Será que não tenho condições nem mesmo de ser funcionário da
segurança da �rma de Trelleborg? Será que não seria melhor voltar
simplesmente à patrulha de rua em Malmõ?

Não foi encontrada nem uma pista sequer. Nenhuma impressão
digital, nenhuma pegada no chão poeirento. O cascalho do lado de fora
da porta arrombada fora revirado pelas viaturas e não havia nada
indicando outras marcas de pneus que não fossem as dos próprios carros
da polícia.

Acabaram concordando que não havia mais nada a fazer e voltaram
à sala de reuniões. Peters aparecera, enfezado e de cara feia por ter sido
chamado. Tudo o que pôde dizer foi a hora exata em que descobrira o
arrombamento. Wallander também conversou com a turma do plantão
noturno, mas ninguém tinha visto nem ouvido nada. Nada.
Absolutamente nada.

De repente, o inspetor se sentiu cansado. Estava com dor de cabeça
por causa do cheiro dos cigarros do major. O que fazer agora? Se
perguntou. O que Rydberg teria feito?

Dois dias depois, o sumiço do salva-vidas continuava sendo um
mistério.

O major Liepa era da opinião de que tentar descobrir o paradeiro
do bote seria um desperdício de recursos. Wallander teve de concordar,
ainda que com certa relutância, mas não conseguiu se livrar da sensação
de ter cometido um erro imperdoável. Vivia melancólico e acordava
todo dia com dor de cabeça.

O tempo andava tenebroso na região de Skåne, com tempestades
de neve constantes. Por intermédio do rádio, a polícia aconselhava as



pessoas a �carem em casa e só saírem em caso de absoluta necessidade.
O pai de Wallander �cou isolado, mas, quando ele ligou, o velho pintor
disse que nem sequer reparara que a estrada estava intransitável. O caos
provocado pelo mau tempo resultou numa interrupção mais ou menos
generalizada no andamento da investigação. O major Liepa se trancara
na sala de Svedberg, para estudar o laudo da balística. O inspetor teve
uma longa reunião com Anette Brolin. Sempre que se encontrava com
ela, era fustigado pela lembrança da paixonite que o atacara um ano
antes; mas a lembrança parecia irreal, como se tivesse imaginado a coisa
toda. Brolin entrara em contato com o diretor do ministério público e
com o departamento jurídico do Ministério do Exterior para conseguir
aprovar o encerramento do caso na Suécia e entregá-lo à polícia de Riga.
O major Liepa também providenciara para que seu quartel-general
�zesse um pedido formal à chancelaria sueca.

No dia em que a nevasca estava no auge, Wallander convidou o
major para ir até sua casa. Tinha comprado uma garrafa de uísque, que
os dois esvaziaram no decorrer da noite. O inspetor percebeu que estava
�cando bêbado depois de algumas doses, mas o major Liepa parecia
completamente sóbrio. Wallander começara a chamá-lo apenas de major
e ele não parecia aborrecido com isso. Não era fácil manter uma
conversa com o policial letão. O inspetor não conseguiu descobrir se isso
se devia a uma certa timidez, se o inglês capenga deixava o major
constrangido ou se ele tinha algum resquício de reserva aristocrática.
Wallander falou da família, sobretudo de Linda e da faculdade que a
�lha fazia em Estocolmo. De seu lado, Liepa disse apenas que era casado
com uma mulher chamada Baiba, mas que não tinham �lhos. À medida
que a noite avançava, foram �cando cada vez mais tempo sem dizer
nada, apenas sentados, segurando seus copos de uísque.

— Suécia e Letônia, falou Wallander. — Existe alguma semelhança
entre os dois países? Ou será que são completamente diferentes? Tento
imaginar a Letônia, mas não consigo. E, no entanto, somos vizinhos.

Assim que enunciou a pergunta, percebeu que ela não fazia
sentido. A Suécia não era um país governado por uma potência
estrangeira como se fosse uma colônia. Não havia barricadas nas ruas



suecas. Gente inocente não era baleada ou estraçalhada por veículos
militares. Decerto seriam países completamente diferentes, não seriam?
A resposta do major o surpreendeu.

— Sou um homem religioso. Não acredito num Deus especí�co,
mas mesmo assim é possível ter fé, acreditar em algo além dos limites da
racionalidade. O marxismo tem um grande elemento de fé incorporado
em sua teoria, embora se diga uma ciência e não apenas uma ideologia.
Esta é minha primeira visita ao Ocidente. Até agora eu só conhecia
União Soviética, Polônia e repúblicas bálticas. Em seu país, vejo uma
abundância de bens materiais. Parecem ilimitados. Mas há uma
diferença entre nós que também é uma semelhança. Ambos somos
países pobres. A pobreza tem diferentes facetas. A nós, faltam a
abundância e a liberdade de escolha que vocês têm. Em seu país, eu
vislumbro um outro tipo de pobreza, que é a pobreza de não se precisar
lutar para sobreviver. Para mim a luta tem uma dimensão religiosa, e eu
não gostaria de trocar isso pela abundância de vocês.

Wallander sabia que o discurso fora preparado de antemão. O
major não �zera pausas para buscar as palavras certas. Mas o que
exatamente estaria querendo dizer? Pobreza sueca? Wallander se sentiu
no dever de protestar.

— Engana-se, major. Há uma luta acontecendo aqui também.
Muita gente na Suécia se sente excluída dessa abundância. O inspetor
não se sentia totalmente seguro de estar usando as palavras certas. —
Ninguém morre de fome, é verdade, mas está enganado se pensa que
não temos de lutar.

— Só se pode lutar para sobreviver. E aí eu incluo a luta pela
liberdade e pela independência. Tudo que uma pessoa faça para além
disso é algo que ela escolheu fazer, não algo que tem de fazer.

Seguiu-se um silêncio. O inspetor gostaria de poder fazer várias
perguntas, sobretudo a respeito dos acontecimentos recentes em Riga,
mas não queria revelar sua ignorância. Em vez disso, se levantou e pôs
um disco de Maria Callas no aparelho de som.

— Turandot muito lindo, comentou o major.



A neve e o vento rugiam do lado de fora quando o inspetor o viu
tomar o rumo do hotel, pouco depois da meia-noite. Andava encurvado
sob a ventania, envergando um sobretudo pesado.

Na manhã seguinte a nevasca já se dissipara e as estradas
bloqueadas puderam ser reabertas.

Quando Wallander acordou, estava de ressaca, mas tomara uma
decisão. Enquanto esperavam a palavra �nal do diretor do ministério
público, levaria o major Liepa até Brantevik para ver o pesqueiro que
visitara na semana anterior.

Pouco depois das nove horas, estavam no carro de Wallander,
rumando para o leste. A paisagem coberta de neve reluzia sob o sol claro
e a temperatura batia na casa dos três graus negativos. Não havia viva
alma no porto. Viram vários barcos atracados no molhe, mas o inspetor
não soube dizer de pronto em qual deles estivera. Percorreram o molhe,
Wallander contando os setenta e três passos.

O barco chamava-se Byron. Era de madeira, pintado de branco,
com cerca de quarenta pés de comprimento. O inspetor agarrou o
atracador grosso e fechou os olhos. Reconhecia o cabo? Impossível dizer.
Subiram a bordo. Um encerado vermelho-escuro estava preso sobre o
compartimento de carga. Ao se aproximarem da casa do leme, fechada
com um cadeado enorme, Wallander tropeçou num rolo de corda e
soube na hora que estava no barco certo. O major soltou uma das
pontas do encerado e iluminou o porão com uma lanterna. Estava vazio.

— Não cheira a peixe, disse Wallander. — Nem sinal de escamas,
nenhuma rede. Este barco é usado para fazer contrabando. Mas
contrabando do quê? E para onde?

— De qualquer coisa. Tem faltado quase tudo nos países bálticos e
por enquanto os contrabandistas podem levar o que for.

— Vou descobrir quem é o dono deste barco. Embora tenha feito
uma promessa, ainda assim posso descobrir de quem é. Teria feito a
mesma promessa que eu, major?

— Não. Jamais teria feito isso.
Não havia mais muita coisa a ser vista. Quando chegaram de volta

a Ystad, Wallander passou a tarde tentando identi�car o dono do



Byron., Não foi fácil. O barco tinha mudado de mãos várias vezes nos
últimos anos e um dos muitos proprietários fora uma empresa de
Simrishamn que tinha o criativo nome de Peixe do Punbeteiro.

Em seguida o barco fora vendido a um pescador chamado
Õhrstrõm, que o revendera poucos meses depois. O inspetor acabou
descobrindo que um certo Sten Holmgren, que morava em Ystad, era o
atual dono do barco. Não �cou surpreso ao veri�car que moravam na
mesma rua, a Mariagatan. Procurou o nome de Sten Holmgren na lista
telefônica, sem sucesso. Não havia registro de nenhuma empresa em
nome de Sten Holmgren nos arquivos municipais de Malmõ. Para se
garantir, Wallander também consultou os arquivos de Kristianstad e
Karlskrona, mas nem sinal de Sten Holmgren.

Largou o lápis e foi buscar um café. O telefone começou a tocar
assim que voltou à sala. Era Anette Brolin.

— Adivinhe o que tenho para lhe dizer.
— Que mais uma vez não está satisfeita com uma de nossas

investigações?
— Claro que não, mas não era isso que eu ia contar.
— Então não faço ideia.
— O caso deve ser encerrado e a questão toda transferida para

Riga.
— Sério?
— O diretor do ministério público e o Ministério do Exterior

estão de pleno acordo. Ambos dizem que o caso deve ser abandonado.
Acabei de saber. Parece que as formalidades foram preenchidas a toque
de caixa. Seu major já pode voltar para casa e levar os corpos com ele.

— Ele vai �car contente. De poder ir para casa, quero dizer.
— Decepcionado?
— Nem num pouco.
— Peça ao major Liepa para vir me ver. Já falei com o Bjõrk. Ele

está por aí?
— Está na sala de Svedberg, fumando feito um condenado. Nunca

vi ninguém fumar tanto assim.



No dia seguinte logo cedo, o major Liepa tomou um avião para
Estocolmo, com conexão para Riga. Os dois caixões forrados de zinco
foram para a capital de carro funerário e dali seguiriam como carga
aérea.

Wallander e o major Liepa se despediram no balcão do check-in de
Sturup. O inspetor levara um livro ilustrado sobre Skåne como presente
de despedida. Não conseguira pensar em nada melhor.

— Gostaria de �car sabendo como as coisas foram resolvidas,
falou.

— Vou mantê-lo a par dos desdobramentos. Apertaram-se as mãos
e o major Liepa seguiu seu caminho.

Homem estranho, pensou Wallander enquanto saía do aeroporto.
O que será que ele achou de mim, de verdade?

Chegou o sábado. Wallander passou o dia em casa, depois deu um
pulo até Lõderup para ver o pai. Jantou numa pizzaria e tomou algumas
taças de vinho. O tempo todo pensando se devia se candidatar ou não
ao emprego em Trelleborg. A data para o encerramento das inscrições já
estava próxima. Passou parte da manhã do domingo na lavanderia do
prédio e em seguida se dedicou à ingrata tarefa de limpar o apartamento.
À noite, foi ao último cinema que restara em Ystad. O �lme em cartaz
era um thriller policial americano. Teve de admitir que o �lme era
emocionante, apesar dos exageros fantasiosos.

Na segunda-feira, chegou à delegacia pouco depois das oito da
manhã. Tinha acabado de tirar o paletó quando Bjõrk entrou em sua
sala feito um furacão.

— Recebemos um telex da polícia de Riga.
— Do major Liepa? O que ele diz? Bjõrk parecia atrapalhado.
— Receio que o major Liepa não esteja em condições de dizer mais

nada. Wallander não estava entendendo.
— Como assim?
— O major Liepa foi assassinado. No dia em que chegou. Um

coronel da polícia, chamado Putnis, assinou o telex. Estão pedindo
nossa colaboração e imagino que isso signi�que que você deva ir até lá.

Wallander se sentou e leu o telex. O major morto? Assassinado?

É



— Sinto muito pelo que houve, disse Bjõrk. — É horrível. Vou
ligar para o comissário nacional de polícia e pedir a ele que responda à
solicitação da Letônia.

Wallander estava derreado na cadeira. O major Liepa assassinado?
Sentia um nó na garganta. Quem poderia ter matado aquele
homenzinho que fumava sem parar? E por quê? Pensou em Rydberg,
que também estava morto. De repente, se sentiu muito sozinho.

Três dias depois, partiu para a Letônia. Passava um pouco das duas
da tarde do dia 28 de fevereiro quando o avião da Aero�ot fez a curva à
esquerda, sobrevoando o golfo de Riga.

Wallander �tava o mar, se perguntando sobre o que encontraria lá
embaixo.

*   *   *   



A

Sete

PRIMEIRA coisa que lhe chamou a atenção foi o frio.
A temperatura não subiu nem um grau durante o tempo

em que �cou parado na �la do controle de passaportes, não houve a
menor diferença no ar entre o desembarque e a ida para o terminal.
Aterrissara num país onde dentro era tão frio quanto fora, e lamentou
não ter posto um par de ceroulas na mala.

Tiritando, os passageiros se moviam devagar pela sombria ala de
desembarque. Dois dinamarqueses se destacaram dos demais pelas
queixas sonoras sobre a situação na Letônia. O mais velho já estivera em
Riga e comentava com o colega a deplorável atmosfera de apatia e
insegurança, típica do país. Os dinamarqueses deixaram o inspetor
irritado. Era como se achasse que ambos deviam ter mais respeito por
um policial de vista fraca assassinado recentemente.

Dez dias antes, não teria sentido segurança nem para situar as três
repúblicas bálticas no mapa. Tallinn podia ser a capital da Letônia, pelo
tanto que sabia, e Riga o principal porto da Estônia. Lembrava-se de
pouco mais que alguns fragmentos de uma pesquisa de geogra�a feita na
escola. Antes de deixar Ystad, passara dois dias lendo sobre a Letônia, e a
impressão era a de que estava prestes a visitar um pequeno país oprimido
pelos caprichos da História, preso diversas vezes nas malhas das
escaramuças entre as grandes potências. Até mesmo a Suécia, manchada
de sangue e inclemente, já cruzara triunfante a fronteira da Letônia. Mas
parecia que o momento-chave fora em 1945, depois de quebrada a
máquina de guerra alemã, quando o exército soviético entrara e anexara
o país sem encontrar oposição de fato. A tentativa de estabelecer um



governo independente fora cruelmente rechaçada e o suposto exército de
libertação do Leste, numa daquelas cínicas guinadas que a História
adora dar, se transformara no seu exato oposto: num regime que
sufocava cruelmente a soberania do povo letão.

Os dois dinamarqueses de língua solta, que estavam em Riga para
negociar máquinas agrícolas, tinham acabado de chegar ao guichê do
controle de passaportes. Wallander procurava o seu no bolso de dentro
do paletó quando sentiu um tapinha no ombro. Retraiu-se de leve,
como se com receio de ser tachado de criminoso, se virou e se viu diante
de uma farda cinza-azulada.

— Kurt Wallander? O homem perguntou. — Jazeps Putnis. Peço
desculpas pelo atraso, mas seu voo chegou antes do previsto. Claro que
não vamos aborrecê-lo com formalidades. Siga-me, por favor.

Segundo o telex de Riga, Jazeps Putnis tinha o posto de coronel.
Seu inglês impecável fez o inspetor se lembrar da luta constante do
major Liepa para encontrar as palavras certas e a pronúncia exata.
Seguiu Putnis através de uma porta vigiada por um soldado e que dava
numa outra área de recepção, tão fuleira e escura quanto a anterior,
onde malas estavam sendo tiradas de um carrinho.

— Tomara que não haja nenhum atraso com sua bagagem, falou o
coronel. — Permita-me dar as boas-vindas à Letônia. E mais
especialmente a Riga! Já esteve em nossa cidade antes?

— Não. Infelizmente, não.
— Desnecessário dizer que eu teria preferido que as circunstâncias

fossem outras. A morte do major Liepa foi uma coisa muito triste.
Wallander não fez nenhum comentário, à espera de que Putnis se

estendesse um pouco mais sobre o assunto. Mas o coronel se limitou a ir
até um sujeito de gorro de pele, vestido com um macacão azul
desbotado, que estava encostado na parede. O homem �cou em posição
de sentido assim que o coronel lhe dirigiu a palavra, e sumiu
imediatamente por uma das portas de saída do aeroporto.

— Está levando um tempão. Putnis comentou. — Vocês têm o
mesmo problema na Suécia?

À



— Às vezes. Claro, de vez em quando temos de esperar. O coronel
Putnis era o polo oposto do major Liepa.

Muito alto, decidido, tinha movimentos vigorosos e um olhar
direto que parecia perfurar o corpo do inspetor. Era bem-apessoado e os
olhos cinzentos davam a impressão de captar tudo o que estivesse
ocorrendo a sua volta. Fazia Wallander pensar num animal. Num lince,
talvez, ou num leopardo, dentro de uma farda cinza-azulada. Tentou
adivinhar quantos anos teria. Uns cinquenta, talvez? Talvez mais.

Um reboque de bagagens chegou fazendo estardalhaço, puxado por
um trator arrotando fumaça. Wallander reconheceu sua mala na hora e
não conseguiu evitar que o coronel Putnis a carregasse. Um Volga preto
da polícia esperava junto da �la de táxis, e o motorista fez continência
quando abriu a porta. Wallander �cou meio atônito, mas conseguiu
devolver uma continência hesitante.

Pena que Bjõrk não possa ver isso, pensou. O que será que o major
Liepa terá achado de nossos policiais de calça jeans, que não lhe �zeram
nem uma mísera continência quando chegou a Ystad, uma
insigni�cante cidadezinha sueca?

— Fizemos reserva no hotel Letônia, falou o coronel Putnis
enquanto eles eram levados do aeroporto. — É o melhor da cidade. Tem
mais de vinte e cinco andares.

— Não tenho a menor dúvida de que �carei muito bem instalado.
Gostaria de transmitir as lembranças e condolências dos colegas em
Ystad. O major Liepa �cou conosco apenas uns poucos dias, mas todos
nós gostamos muito dele.

— Obrigado. A morte do major foi uma grande perda para todos
nós.

Por que ele não fala um pouco mais a respeito? Por que não me
relata o que houve? Por que o major foi assassinado? Por quem? Como?
Por que eles me pediram que viesse até aqui? Haveria alguma suspeita de
que a morte do major pudesse estar relacionada com sua estada na
Suécia?

Espiou a paisagem. Glebas de terra desertas cobertas de neve aqui e
ali; de vez em quando uma casa isolada e cinza, rodeada por uma cerca



sem pintura; de vez em quando um porco fuçando num monturo. A
impressão era a de uma tristeza in�nita, o que o fez pensar na viagem
feita havia pouco até Malmõ, com o pai. Skåne talvez tivesse um ar meio
inóspito no inverno, mas o que estava vendo em volta sugeria uma
desolação muito além de tudo quanto imaginara. Enquanto
contemplava a paisagem, foi tomado por um profundo sentimento de
pesar. Era como se a dolorosa história do país tivesse encharcado a terra
de tinta cinza. Sentiu-se impelido a agir. Não fora até Riga só para �car
deprimido diante de uma paisagem melancólica de inverno.

— Gostaria de ver o relatório o quanto antes. O que houve,
exatamente? Só sei que o major Liepa foi assassinado no dia em que
voltou a Riga.

— Assim que estiver instalado em seu quarto, irei buscá-lo.
Programamos uma reunião para esta noite.

— Tudo o que tenho a fazer é largar a mala. Só preciso de uns
poucos minutos.

— A reunião foi marcada para as sete e meia, rea�rmou o coronel,
deixando bem claro que a ansiedade do inspetor não faria a menor
diferença. Os planos já tinham sido traçados.

Começava a escurecer quando cruzaram os subúrbios de Riga em
direção ao centro da cidade. Wallander observava os horrendos
conjuntos habitacionais per�lados de ambos os lados das avenidas. Foi
tomado de uma curiosidade imensa a respeito daquilo que o esperava
mais adiante.

O hotel �cava no centro da cidade, no �m de uma ampla
esplanada. O inspetor viu uma estátua de relance e imaginou que devia
ser de Lênin. O hotel Letônia sobressaía no céu noturno como uma
coluna azul-marinho. O coronel Putnis acompanhou-o pelo saguão
vazio até a recepção. Era como se o inspetor estivesse no térreo de um
prédio de estacionamento transformado às pressas em hotel. Uma �leira
de elevadores aguardava numa das paredes estreitas e acima havia escadas
levando a todas as direções possíveis. Para sua surpresa, descobriu que
não precisaria se registrar. O coronel Putnis pegou a chave com a
recepcionista, escoltando-o em seguida até um dos elevadores apertados



e dali ao décimo quinto andar O quarto de Wallander era o de número
1506, com vista para os telhados da cidade. Ficou curioso para saber se
de dia daria para enxergar o golfo de Riga.

O coronel Putnis partiu depois de se certi�car de que Wallander
estava satisfeito com o quarto e de lhe dizer que viria buscá-lo dali a
duas horas, para levá-lo à reunião no quartel-general da polícia.

Wallander �cou junto à janela, com o olhar �xo nos telhados ao
redor. Um caminhão passou fazendo barulho na rua. O frio entrava
pelas janelas mal vedadas, que deixavam passar as correntes de ar, e
quando ele encostou no radiador viu que estava menos que morno. Em
algum lugar, um telefone tocava sem ser atendido.

Ceroulas, pensou o inspetor. Essa é a primeira coisa que vou
comprar amanhã de manhã.

Desfez a mala e colocou os artigos de toalete no banheiro espaçoso.
Comprara uma garrafa de uísque no aeroporto e, depois de alguns
momentos de hesitação, despejou uma boa dose no copo da escova de
dentes. Havia um rádio de fabricação russa na mesa-de-cabeceira e
Wallander ligou-o. Um homem falava muito rápido, com voz
emocionada, como se estivesse comentando algum esporte em que a
ação fosse veloz e imprevisível. Afastou a colcha e se deitou.

Bem, aqui estou eu, em Riga, pensou. Ainda sem a menor ideia do
que aconteceu ao major Liepa. Só sei que morreu. E o mais importante
de tudo: não faço ideia do que esse coronel Putnis espera de mim. Fazia
frio demais para �car deitado, de modo que decidiu ir até a recepção e
trocar algum dinheiro. Talvez o hotel tivesse um bar onde pudesse tomar
um café.

Ao descer, se surpreendeu ao ver os dois dinamarqueses que o
haviam irritado no aeroporto. O mais velho estava parado no balcão,
agitando um mapa na mão. Dava a impressão de estar tentando mostrar
à moça como fazer uma pipa ou talvez um aviãozinho, e a Wallander só
restou dar risada. Viu uma placa dizendo que o hotel trocava dinheiro.
Uma senhora idosa balançou a cabeça para ele de modo amistoso
quando ele entregou mais de duzentos dólares em dinheiro e recebeu de
volta uma pilha colossal de notas locais. Ao voltar para a recepção, não



viu mais os dinamarqueses. Perguntou à recepcionista onde poderia
tomar um café e ela apontou na direção do grande restaurante, onde um
garçom o acompanhou até uma mesa ao lado da janela e entregou o
cardápio. Decidiu-se por uma omelete e um café. Bondes barulhentos e
pessoas com gorros de pele passavam apressados diante das janelas altas,
e as cortinas pesadas balançavam ao sabor das correntes de vento que
atravessavam os caixilhos mambembes.

Olhou em volta do salão quase deserto. Havia um casal jantando
numa das mesas, em silêncio total; numa outra, um homem de terno
cinza tomava chá sozinho. Era tudo.

Lembrou-se então da noite anterior, da chegada a Estocolmo
depois do voo vespertino de Sturup à capital. Sua �lha Linda já o
esperava quando o ônibus do aeroporto encostou no terminal da estação
central. Tinham ido a pé até o hotel Central, ali perto. Linda estava
morando em Bromma, perto da faculdade, de modo que ele �zera uma
reserva de quarto para ela também. Saíram para jantar num restaurante
da Cidade Velha. Fazia muito tempo que não se viam e a conversa a
princípio lhe pareceu afetada, cheia de mudanças súbitas de assunto.
Uma das preocupações do inspetor era saber se as coisas que a �lha dizia
nas cartas eram verdadeiras. Ela escrevera dizendo estar gostando da vida
na faculdade, mas, quando Wallander tocou no assunto, as respostas
foram concisas. Ele não conseguiu esconder a irritação quando lhe
perguntou se já tinha planos para o futuro e ela respondeu que não
tinha a menor ideia.

— Mas já não está na hora de ter?
— Isso é problema meu, não seu.
Em seguida discutiram, sem erguer a voz. Ele insistira que não era

possível continuar daquele jeito, vagando de faculdade em faculdade, e
Linda respondera que tinha idade su�ciente para fazer o que bem
entendesse. De repente, percebeu: tal �lha, tal pai. Não saberia dizer ao
certo onde estava a semelhança, mas tinha a sensação de ouvir a própria
voz quando Linda falava. A história se repetia. Reconheceu o
relacionamento complicado que tinha com o pai, na conversa com a
�lha.



O jantar se prolongou e eles tomaram seu vinho; aos poucos, a
tensão e os atritos foram desaparecendo. Wallander contou sobre a
viagem que iria fazer e por um momento muito breve brincou com a
ideia de convidá-la a ir junto. O tempo de repente voou, e passava da
meia-noite quando ele pediu a conta. Fazia frio lá fora, mas assim
mesmo voltaram a pé para o hotel. Ficaram sentados no quarto dele até
depois das três da madrugada, conversando. Quando a �lha �nalmente
foi para seu quarto, Wallander sentiu que a noite fora um sucesso, apesar
do começo canhestro e de ele não conseguir se desvencilhar de todo da
preocupação constante de não saber ao certo como a �lha levava a vida.
Quando partiu na manhã seguinte, Linda ainda dormia. Pagou as duas
contas e deixou um bilhete que a recepcionista prometeu entregar.

Foi despertado dos devaneios pela partida do casal silencioso. Não
havia novos fregueses e, fora ele, a única pessoa no salão era o homem
tomando chá. Espiou o relógio. Faltava quase uma hora para que o
coronel Putnis fosse buscá-lo. Pagou a conta do jantar, fez uns cálculos
rápidos e viu que a refeição fora extraordinariamente barata. Ao voltar
para o quarto, reviu a papelada que trouxera. Aos poucos, começava a
entrar outra vez no caso, no caso que, por uns tempos, pensara ter
con�nado ao esquecimento dos arquivos. Podia inclusive sentir de novo
nas narinas o amargor dos cigarros fortes do major.

O coronel Putnis bateu em sua porta às sete e dezessete da noite. O
carro aguardava em frente ao hotel e eles seguiram pelas ruas escuras até
o Q. G. da polícia.

Esfriara um pouco após o anoitecer e a cidade estava praticamente
deserta. As ruas e praças eram mal iluminadas e Wallander tinha a
impressão de estar numa cidade feita de silhuetas e cenários. Passaram
debaixo de um arco e encostaram no que parecia ser um pátio murado.
O coronel Putnis não trocara uma palavra durante o trajeto e Wallander
continuava sem saber por que fora chamado a Riga. Atravessaram
corredores compridos cheios de eco, desceram uma escadaria, pegaram
outro corredor e por �m chegaram a uma porta que o coronel Putnis
abriu sem bater. Ela dava numa sala grande e aquecida, mas mal
iluminada, em que a peça dominante era uma mesa de reuniões oval



coberta por um feltro verde. Em volta dela havia doze cadeiras, e no
centro uma jarra de água e alguns copos. Assim que o inspetor entrou,
um homem envolto em sombras se virou e se aproximou.

— Bem-vindo a Riga. Sou Júris Murniers.
— O coronel Murniers e eu temos responsabilidade conjunta na

solução do assassinato do major Liepa, Putnis informou. A sensação foi
imediata. Havia uma certa tensão entre os dois homens. Algo no tom de
voz de Putnis abrira o jogo. E havia também qualquer coisa de oculto
naquela rápida troca de palavras.

O coronel Murniers era um cinquentão de cabelos grisalhos
cortados à escovinha. Tinha um rosto pálido e inchado, como se fosse
diabético. O inspetor notou que era baixo e que se movimentava sem
fazer o menor ruído. Mais uma criatura felina. Dois coronéis, dois gatos,
ambos fardados de cinza. Wallander e Putnis penduraram os sobretudos
e se sentaram à mesa. O tempo de espera terminou. O que aconteceu
com o major Liepa? Agora vou descobrir, pensou o inspetor com seus
botões.

Murniers fez o relato. Não escapou a Wallander o fato de o coronel
ter se posicionado de forma a �car com o rosto quase todo na sombra, e
quando ele falou, num inglês �uente e bem formulado, a voz pareceu vir
de uma escuridão in�nita. O coronel Putnis olhava �xo para a frente,
como se na verdade não estivesse interessado em ouvir.

— É tudo muito misterioso, Murniers falou. — No mesmo dia em
que o major Liepa voltou de Estocolmo, ele nos fez um relatório. Nós
nos reunimos nesta sala, o coronel Putnis, ele e eu. Ficou resolvido que o
major continuaria encarregado das investigações aqui na Letônia.
Separamo-nos por volta das cinco da tarde e depois �camos sabendo que
o major Liepa fora direto para casa, para ver a mulher. Eles moram atrás
da catedral. A viúva disse que o marido parecia perfeitamente normal,
ainda que naturalmente satisfeito de estar em casa de novo. Jantaram e
ele contou sobre sua estada na Suécia. Por falar nisso, o senhor parece ter
causado muito boa impressão, inspetor Wallander. Pouco depois das
onze da noite, o telefone tocou. O major Liepa estava se preparando
para ir deitar. Sua mulher não sabe quem ligou, mas ele se vestiu de



novo e disse a ela que teria de voltar ao Q. G. da polícia imediatamente.
Não havia nada de anormal nisso, ainda que talvez ela tenha �cado
desapontada ao ver o marido ser chamado na mesma noite em que
chegava do exterior. E ele não explicou o motivo da convocação.

Murniers se calou e pegou a jarra de água. Wallander deu uma
espiada em Putnis, que continuava olhando para a frente.

— Depois disso, é tudo muito confuso, continuou o coronel. —
Na manhã seguinte bem cedo, um grupo de estivadores encontrou o
major Liepa em Daugavgriva, no extremo do grande porto aqui de Riga.
Estava deitado no cais, morto. Constatamos que teve a nuca esmagada
por um objeto pesado, talvez uma barra de ferro ou um porrete de
madeira. O exame cadavérico revelou que foi assassinado no máximo
uma ou duas horas depois de sair de casa. Na verdade, isso é tudo que
sabemos. Não temos testemunhas que possam con�rmar tê-lo visto
saindo de casa, nem chegando ao porto. É tudo muito misterioso. É
muito raro que um policial seja assassinado neste país. Sobretudo um
o�cial graduado da polícia. Obviamente, estamos empenhados em pegar
o assassino o quanto antes.

Murniers não tinha mais nada para dizer e se encolheu de novo nas
sombras.

— Quer dizer que na verdade ninguém o convocou a vir até aqui,
falou Wallander.

— Não. Putnis respondeu rapidamente. — Já veri�camos isso. O
o�cial de plantão, capitão Kozloy con�rmou que ninguém ligou para o
major Liepa na noite em questão.

— O que nos deixa então apenas duas possibilidades. Putnis
inclinou a cabeça, concordando:

— Ou ele mentiu para a mulher, ou foi enganado.
— Nessa segunda hipótese, deve ter reconhecido a voz da pessoa,

disse Wallander. — Ou foi isso, ou quem ligou se expressou de forma a
não levantar suspeitas.

— Chegamos à mesma conclusão, disse Putnis.
— Claro que não podemos excluir a possibilidade de que haja uma

ligação entre o trabalho que realizou na Suécia e seu assassinato, falou



Murniers de dentro das sombras. -- Não podemos excluir nada, e foi
justamente por isso que pedimos a ajuda da polícia sueca. A sua ajuda,
inspetor Wallander. Ficaremos gratos por qualquer ideia ou palpite que
possa nos ajudar a solucionar este caso. O senhor receberá toda a
assistência necessária. Murniers se levantou.

— Sugiro que deixemos as coisas nesse pé por enquanto. Imagino
que o senhor esteja cansado da viagem.

Wallander não se sentia nem um pouco cansado. Estava disposto a
trabalhar a noite inteira, se fosse preciso. Mas, como Putnis também se
levantara, teve de aceitar o fato de que a reunião estava encerrada.
Murniers apertou uma campainha instalada na beira da mesa e, ato
contínuo, um jovem policial fardado abriu a porta e entrou.

— Este é o sargento Zids. Ele fala bem inglês e será seu motorista
enquanto o senhor estiver em Riga.

Zids estalou os tacões e fez continência, mas dessa vez o inspetor
não se abalou e retribuiu a saudação com um menear de cabeça. Como
nem Putnis nem Murniers o tivessem convidado para jantar, percebeu
que teria a noite só para si. Seguiu Zids até o pátio e, depois de uma sala
de reuniões bem aquecida, o frio seco o atingiu como uma chibatada.
Zids abriu a porta traseira do carro preto e Wallander entrou.

— Está bem frio, comentou, enquanto cruzavam o arco de
entrada.

— E verdade, coronel, falou o outro. — Está muito frio em Riga
no momento.

Coronel, pensou Wallander. Ele não consegue imaginar que um
policial da força sueca possa ter patente menor que a de Putnis e
Murniers. Achou a ideia divertida, mas ao mesmo tempo percebeu
como era fácil se acostumar aos privilégios. Carro próprio, motorista
exclusivo, muita atenção. O sargento dirigia rápido pelas ruas vazias. O
inspetor não se sentia nem um pouco cansado e a ideia de voltar para o
quarto gelado do hotel lhe dava medo.

— Estou com fome, disse. — Vamos a um bom restaurante que
não seja caro demais.

— O restaurante do hotel Letônia é o melhor.



— Já estive lá.
— Não existe nenhum outro restaurante em Riga onde a comida

seja tão boa, falou Zids, freando de chofre por causa de um bonde que
virava ruidosamente a esquina.

— Não é possível que só haja um bom restaurante numa cidade de
um milhão de habitantes.

— A comida não é boa, só é boa no hotel Letônia. Obviamente é
para lá que eu devo ir, pensou Wallander, se acomodando de novo no
banco. Talvez o sargento tenha recebido ordens de não me soltar na
cidade. Em certas circunstâncias, ter um motorista exclusivo é o oposto
da liberdade.

Zids parou na entrada do hotel, e antes que Wallander tivesse tido
tempo de pegar na maçaneta, o sargento já estava abrindo a porta para
ele.

— A que horas quer que eu venha buscá-lo amanhã, coronel?
— Às oito está bom.
O saguão estava ainda mais deserto que antes. Havia música

tocando em algum lugar. Pegou a chave com o recepcionista e
perguntou se o restaurante estava aberto. O sujeito, que tinha pálpebras
pesadas e feições pálidas, parecidas com as do coronel Murniers, fez que
sim. Wallander perguntou de onde vinha a música.

— Temos uma boate, respondeu o outro com voz soturna.
Ao se afastar, pensou ter reconhecido o homem que tomava chá no

restaurante, mais cedo. Agora estava lendo um jornal, sentado numa
poltrona de couro gasto. Teve certeza de que era a mesma pessoa. Estou
sendo vigiado, pensou. Igualzinho àqueles romances de quinta categoria
passados na Guerra Fria, tem um sujeito de terno cinza �ngindo ser
invisível. Que diabo Putnis e Murniers acham que eu vou aprontar?

O restaurante continuava praticamente tão vazio quanto no
começo da noite. Um grupo de homens de terno escuro ocupava uma
mesa comprida na outra ponta do salão, todos falando em voz baixa.
Para sua surpresa, foi levado à mesma mesa de antes. Pediu uma sopa de
legumes e uma costeleta que estava dura e cozida demais, mas a cerveja
local era boa. Sentia-se inquieto, de modo que deixou o café de lado,



pagou a conta e saiu à procura da boate do hotel. O sujeito continuava
no sofá.

Wallander teve a impressão de estar andando num labirinto. Vários
meios lances de escada que pareciam não levar a parte alguma o
conduziram de volta ao restaurante. Tentou seguir o som da música e
acabou diante de uma placa iluminada no �m de um corredor escuro.
Alguém lhe disse algo que ele não compreendeu, abriu a porta e o
inspetor se viu num bar à meia-luz. Ao contrário do restaurante, estava
lotado. Atrás de uma cortina que separava o bar da pista de dança, uma
banda tocava animada, e Wallander pensou ter reconhecido uma música
do Abba. O ar fétido o fez lembrar novamente dos cigarros do major.
Reparou numa mesa que parecia desocupada e abriu caminho até ela. A
sensação de estar sendo vigiado era constante, e de repente se deu conta
de que tinha bons motivos para usar de cautela. As boates dos países do
bloco oriental costumam ser frequentadas por gangues que ganham a
vida roubando os ocidentais.

Conseguiu berrar seu pedido para um garçom, apesar de todo o
barulho, e alguns minutos depois o copo de uísque aterrissou na mesa, a
sua frente. Custou quase tanto quanto a refeição que acabara de fazer.
Cheirou o conteúdo do copo, imaginando um complô envolvendo
bebidas "batizadas" e fez um brinde meio deprimido a si mesmo.

Uma moça que não chegou a lhe dizer o nome surgiu das sombras
e se sentou na cadeira ao lado. Mas o inspetor só reparou quando ela
inclinou a cabeça e ele então sentiu seu perfume, parecido com o cheiro
de maçãs de inverno. Ela lhe disse algo em alemão e ele meneou a
cabeça; o inglês da moça era um pavor, pior ainda do que o do major,
mas ela se ofereceu para lhe fazer companhia e pediu que lhe pagasse
uma bebida. Wallander não sabia como agir. Percebeu que se tratava de
uma prostituta, mas tentou pôr essa ideia de lado: Riga era uma cidade
horrenda e fria e ele se sentia impelido a conversar com alguém que não
fosse um coronel. Podia lhe pagar uma bebida. A�nal, quem estava no
comando era ele. Só raramente, quando �cava muito bêbado, perdia o
controle. A última vez fora no inverno anterior, quando dera em cima
da promotora pública, Anette Brolin, num momento de raiva e luxúria.



Estremeceu só de lembrar Aquilo não podia acontecer nunca mais. Pelo
menos, não aqui em Riga. Mesmo assim, se sentiu lisonjeado pela
atenção da moça.

Ela veio para minha mesa rápido demais, pensou. Eu acabei de
chegar e ainda não me acostumei com este estranho país.

— Talvez amanhã, falou. — Hoje, não. Espantou-se ao perceber
que a moça não devia ter nem vinte anos. Por trás de toda aquela
maquiagem havia um rosto que o fazia se lembrar da própria �lha.

Esvaziou o copo, se levantou e saiu. Essa foi por pouco, pensou.
Por muito pouco mesmo.

O homem do terno cinza continuava sentado no saguão, lendo seu
jornal. Durma bem, Wallander disse consigo mesmo. Eu o verei de novo
amanhã, sem dúvida.

Dormiu mal. O acolchoado era pesado e a cama, desconfortável.
Em meio à névoa do sono, ouvia um telefone tocando sem parar. Queria
sair da cama e atender, mas, quando acordou, estava tudo quieto.

Na manhã seguinte, foi despertado por uma batida na porta. Ainda
sonolento, gritou para que entrassem. Quando bateram de novo,
percebeu que trancara a porta com chave, pôs a calça, abriu a porta e
deu de cara com uma mulher de avental de faxina segurando uma
bandeja de café. Ficou surpreso, uma vez que não pedira nada, mas
talvez aquilo �zesse parte do serviço normal. Ou talvez o sargento Zids
tivesse pedido um café-da-manhã para ele. A camareira deu bom-dia em
letão e Wallander tentou memorizar a expressão. Ela colocou a bandeja
sobre uma mesa, deu um sorrisinho tímido e se dirigiu para a porta. O
inspetor foi atrás, para trancá-la de novo.

Mas, em vez de sair, a mulher fechou a porta e fez um gesto
pedindo silêncio. Wallander a encarou, espantado. Com cuidado para
não fazer barulho, ela tirou um papel do bolso do avental e, quando o
inspetor fez menção de dizer alguma coisa, lhe tampou a boca com a
mão. Seu medo era visível. De cara, Wallander viu que ela não era uma
camareira de verdade e tampouco uma ameaça. Estava apenas assustada.
Ele pegou o papel e leu o que estava escrito, em inglês. Leu duas vezes,
até decorar, depois olhou-a de frente. A moça tirou do outro bolso algo



que parecia um folheto amassado e entregou ao inspetor. Quando ele o
desarnassou, viu que era a sobrecapa do livro sobre Skåne que dera ao
marido dela, o major Liepa, uma semana antes. Olhou-a de novo. Além
do medo, seu rosto também sugeria algo mais, determinação, talvez, ou,
quem sabe, teimosia. Wallander cruzou o chão frio do quarto em
direção à mesa e pegou um lápis. No verso da sobrecapa, que trazia uma
foto da catedral de Lund, escreveu: Ihave understood, "eu entendi"
Entregou-lhe o recado ao mesmo tempo em que pensava que Baiba
Liepa não era nem um pouco como imaginara. Não se lembrava do que
o major dissera no sofá da Mariagatan, em Ystad, enquanto ouviam
Maria Callas e ele falava da mulher, mas a impressão que tinha formado
era diferente, não de um rosto como aquele.

Pigarreou alto ao abrir cuidadosamente a porta e ela sumiu.
Fora procurá-lo porque queria lhe falar sobre o marido morto. E

estava aterrorizada. Quando alguém ligasse para o quarto pedindo para
falar com um certo Herr Eckers, ele deveria pegar o elevador até o
saguão, descer a escada que levava à sauna do hotel e procurar por uma
porta de aço pintada de cinza, ao lado da entrada de serviço do
restaurante. A porta estaria destrancada, e quando ele saísse na rua nos
fundos ela estaria esperando e lhe contaria coisas sobre o marido morto.

Please, ela escrevera no bilhete. Please, please. Agora ele tinha
certeza de que havia bem mais do que simples medo naquele rosto.
Havia rebeldia também, talvez até ódio. Tem alguma coisa acontecendo
por aqui, e é bem mais grave do que eu suspeitava, pensou. Foi preciso
uma mensageira vestida de camareira para me fazer perceber. Tinha
esquecido que estava num mundo estranho.

Pouco antes das oito da manhã, desceu até o saguão do hotel. Nem
sinal do sujeito lendo jornal, mas havia um homem olhando cartões
postais num quiosque. Wallander saiu para a rua. Estava um pouco mais
quente que no dia anterior. O sargento Zids esperava por ele dentro do
carro e lhe deu bom-dia. Wallander se sentou no banco de trás e o carro
partiu. A manhã despontava aos poucos em Riga. O trânsito era pesado
e o sargento não podia dirigir tão depressa quanto gostaria.

O rosto de Baíba Liepa o perseguiu durante o caminho todo.



De repente, sem aviso, sentiu medo.

*   *   *   



P

Oito

OUCO DEPOIS das oito e meia da manhã, Wallander descobriu
que Murniers fumava os mesmos cigarros estoura-peito que o

major Liepa. Reconheceu a marca PRIMA no maço que o coronel tirou
do bolso e pôs sobre a mesa. A sensação era a de estar em pleno
labirinto. O sargento Zids o levara para cima e para baixo por uma
in�nidade de escadas do prédio pelo visto interminável do quartel-
general da polícia antes de parar na porta da sala de Murniers. Ele tinha
absoluta certeza de que deveria haver um caminho bem mais curto e
mais direto até aquela sala, que não lhe era permitido conhecer.

A sala tinha poucos móveis, não era especialmente grande, e o que
lhe chamou imediatamente a atenção foi o fato de haver três telefones
ali. Havia também um arquivo de metal esfolado, trancado a chave,
numa das paredes. E, ao lado dos telefones, sobre a mesa, um enorme
cinzeiro de ferro fundido ornado com uma �gura que de início
Wallander pensou ser de um casal de cisnes e depois percebeu ser de um
homem com músculos salientes carregando uma bandeira ao vento.

Cinzeiro, telefones, mas nenhum papel. As persianas das duas
janelas altas atrás de Murniers estavam semi-abaixadas ou então
quebradas, difícil saber. O inspetor examinava as persianas enquanto
digeria a importante notícia que Murniers acabara de lhe dar.

— Prendemos um suspeito, o coronel tinha dito. — Nossas
investigações no decurso da noite produziram o resultado esperado.

De início, Wallander pensou que Murniers estivesse se referindo ao
assassino do major, mas depois entendeu que estava falando dos mortos
da balsa salva-vidas.



— Foi obra de uma gangue. De uma gangue que opera em Tallinn
e em Varsóvia. Criminosos envolvidos com contrabando, assaltos,
roubos, qualquer coisa que dê dinheiro. Estamos descon�ados de que
tenham começado a explorar o trá�co de drogas, que infelizmente
também chegou à Letônia. O coronel Putnis está interrogando o
suspeito. Em breve saberemos bem mais sobre o assunto.

As duas últimas frases foram ditas com toda a calma, como se
fossem uma declaração comedida dos fatos. Wallander estremeceu por
dentro ao imaginar Putnis extraindo lentamente a verdade de um
homem recém-torturado. O que sabia ele a respeito da polícia da
Letônia? Haveria algum limite para o que era permitido numa ditadura?
Por falar nisso, a Letônia era uma ditadura? Lembrou do rosto de Baiba
Liepa. Medo, mas também o oposto do medo.

Quando alguém telefonar pedindo para falar com Herr Eckers,
você deve vir.

Murniers sorriu, como se quisesse deixar bem claro que podia ler os
pensamentos do policial sueco. Wallander tentou esconder seu segredo
dizendo uma coisa que não era nem um pouco verdade.

— O major Liepa deu a entender que estava preocupado com sua
segurança pessoal, falou, — Mas não forneceu nenhum motivo para
isso. Essa é uma das perguntas para as quais o coronel Putnis deveria
tentar encontrar uma resposta, se há uma relação direta entre os homens
que foram encontrados mortos no salva-vidas e o assassinato do major
Liepa.

Wallander julgou ter percebido uma mudança quase invisível na
expressão de Murniers. O que signi�cava que dissera algo inesperado.
Mas o quê? Teria sido um mero palpite seu, ou o major Liepa estava de
fato preocupado com sua segurança e Murniers a par disso?

— Vocês já devem ter feito as perguntas-chave, continuou. —
Quem poderia ter convencido o major Liepa a sair de casa altas horas da
noite? Quem teria motivos para assassiná-lo? Mesmo quando uma �gura
pública polêmica é assassinada é preciso perguntar se haveria algum
motivo de natureza pessoal. Foi justamente o que aconteceu com
Kennedy, e também quando o primeiro-ministro sueco foi baleado na



rua, alguns anos atrás. Vocês devem ter pensado nisso tudo, suponho.
Devem também ter concluído que não houve nenhum motivo
particular, caso contrário não teriam me chamado para vir a Riga.

— Correto. O senhor é um policial experiente e sua análise é
acertada. O major Liepa era bem casado. Não estava em di�culdades
�nanceiras. Não jogava, não tinha amante. Era um policial
consciencioso, convencido de que o trabalho que fazia estava ajudando o
país a progredir. Achamos que a morte dele tem relação com seu
trabalho. Como não estava cuidando de nenhum outro caso, fora o
daqueles dois encontrados no salva-vidas, pedimos a ajuda da Suécia.
Talvez ele tenha dito alguma coisa ao senhor que não consta do relatório
feito no dia em que morreu. Precisamos saber e esperamos que possa nos
ajudar.

— O major Liepa falou em drogas quando esteve conosco, disse
Wallander. — Mencionou o crescimento de laboratórios que fabricam
anfetamina na Europa do Leste. Estava convencido de que aqueles dois
morreram em virtude de uma disputa interna dentro da organização
envolvida no contrabando de drogas. O que ele mais queria saber era se
tinham sido mortos por vingança ou por se recusarem a revelar alguma
coisa. Além disso, havia bons motivos para acreditar que o próprio salva-
vidas contivesse um carregamento de drogas, já que foi roubado de
nossa delegacia. O que nunca conseguimos entender é a ligação entre
esses vários elementos.

— Vamos torcer para que o coronel Putnis possa nos dar uma
resposta. É um interrogador muito habilidoso. Nesse meio tempo,
pensei que talvez pudéssemos ir ver o local onde o major Liepa foi
assassinado. O coronel Putnis não se apressa num interrogatório, se
achar que vale a pena.

— O lugar onde ele foi encontrado é o local onde ele foi morto?
— Não temos motivos para supor que não seja. É um lugar

remoto. Não há muita gente no cais, à noite.
Isso não é verdade, pensou Wallander. O major teria lutado. Não

deve ter sido tarefa fácil arrastá-lo para o cais em plena madrugada.
Dizer que o lugar é remoto não é uma explicação boa o bastante.



— Gostaria de falar com a viúva do major, disse. — Pode ser
importante para mim também. Presumo que tenham conversado com
ela várias vezes, não?

— Tivemos uma conversa bem detalhada com Baiba Liepa. Claro
que podemos providenciar para que fale com ela.

O carro acompanhava o curso do rio sob a luz cinzenta da manhã
de inverno. O sargento Zids recebera ordens de ir procurar Baiba Liepa
enquanto Wallander e o coronel Murniers se dirigiam para o local onde
o corpo fora encontrado, que Murniers dizia ter sido a cena do crime.

— Qual é sua teoria? Wallander perguntou, refestelado no banco
traseiro do carro do coronel, maior e mais confortável do que o que fora
posto à sua disposição. — O senhor deve ter alguma, o senhor e o
coronel Putnis.

— Narcóticos, Murniers respondeu sem hesitar. — Sabemos que
os chefões do narcotrá�co vivem rodeados de guarda-costas, gente quase
sempre viciada também, disposta a fazer qualquer coisa para obter sua
dose diária. Pode ser que tenham achado que o major Liepa estava
chegando perto demais.

— E estava?
— Não. Se essa teoria estivesse correta, haveria pelo menos uma

dúzia de policiais encabeçando a lista negra, na frente do major Liepa.
Até agora, ele nunca se envolvera em investigações sobre o narcotrá�co.
Foi pura coincidência que tivesse nos parecido o policial mais adequado
para ser enviado à Suécia.

— De que tipo de caso o major cuidava? Murniers olhava distraído
pela janela do carro.

— Era um detetive muito habilidoso e fazia investigações em
diversos campos. Tivemos alguns latrocínios em Riga, recentemente. O
major Liepa conduziu o caso de maneira brilhante e prendeu os
responsáveis. Quando outros investigadores no mínimo tão experientes
não viam mais saída alguma, era a ele que geralmente recorríamos.

Calaram-se quando o carro da polícia parou num semáforo
vermelho. Wallander viu um punhado de pessoas encolhidas num ponto



de ônibus, tentando fugir do vento, e teve a nítida impressão de que
nenhum ônibus jamais apareceria e abriria a porta para eles.

— Drogas, falou. — Isso é coisa antiga para nós no Ocidente, mas
é algo muito novo para vocês.

— Não de todo, mas nunca vimos nada parecido com o ritmo em
que a coisa está sendo feita hoje em dia. Abrir nossas fronteiras gerou
oportunidades e mercado numa escala totalmente diferente. Reconheço
que às vezes a polícia se sente impotente. Vai ser preciso maior
cooperação. O destino de boa parte da droga que passa pela Letônia na
verdade é a Suécia. Moeda forte é a isca. Está muito claro para nós que a
Suécia é um dos mercados mais interessantes para as gangues da Letônia.
E por razões óbvias: a distância entre Ventspils e a costa sueca não é
muito grande e, além disso, o litoral é imenso, difícil de patrulhar. Pode-
se dizer que eles adotaram as rotas clássicas usadas para o contrabando
de vodca.

— Fale um pouco mais sobre isso. Onde são fabricadas as drogas?
Quem está por trás da coisa toda?

— É preciso entender que vivemos num país empobrecido. Tão
empobrecido e decrépito quanto nossos vizinhos. Durante muitos anos,
fomos forçados a viver como se estivéssemos presos numa jaula. Só
podíamos observar as riquezas do Ocidente de longe. Agora, de repente,
é possível obter tudo. Com uma condição: é preciso ter dinheiro. Para
alguém sem escrúpulos e disposto a tudo, o jeito mais rápido de ganhar
dinheiro é a droga. Quando vocês nos ajudaram a desmantelar nossos
muros e abriram os portões de países até então isolados, abriram
também as comportas para todos os apetites. Para a fome de todas
aquelas coisas que éramos obrigados a ver só de longe, sem poder ou
conseguir tocar. Desnecessário dizer que ainda não temos ideia de como
lidar com isso tudo.

Murniers se debruçou no encosto do banco da frente e disse
alguma coisa para o motorista, que freou imediatamente e parou junto à
calçada. O coronel apontou para a fachada do prédio em frente.

— Buracos de bala. De cerca de um ano. Wallander se inclinou
para olhar. A parede de fato estava crivada de balas.



— Que prédio é esse?
— Um de nossos ministérios. Estou lhe mostrando isso para ajudá-

lo a entender. A entender por que ainda não sabemos o que vai
acontecer. Se vamos obter mais liberdade. Se a liberdade que obtivemos
será cerceada. Se desaparecerá por completo. Ainda não temos as
respostas. É preciso entender, inspetor Wallander, que o senhor está
num país onde nada foi decidido ainda.

Continuaram rodando até chegar a uma imensa área portuária.
Wallander tentava assimilar o que Murniers dissera. Começava a
simpatizar com o homem pálido de rosto inchado, a sentir que tudo o
que ele dizia o envolvia também. Na verdade, talvez o envolvesse mais
do que a qualquer outra pessoa.

— Sabemos que existem laboratórios fabricando anfetamina e
talvez outras drogas, como mor�na e efedrina, continuou Murniers. —
E suspeitamos que os cartéis da cocaína, tanto os asiáticos quanto os sul-
americanos, estão tentando formar novas redes no antigo bloco oriental.
A ideia é substituir as rotas que passavam direto pela Europa Ocidental.
Muitas delas foram fechadas pela polícia europeia, mas os cartéis
acreditam que nos territórios virgens da Europa do Leste poderão
escapar do olhar atento dos policiais. Digamos que eles acham que nós
somos mais fáceis de corromper e subornar.

— Policiais como o major Liepa?
— Ele jamais teria se aviltado a ponto de aceitar suborno.
— Eu quis dizer que ele seria um dos policiais de olhar atento.
— Se seu olhar foi atento demais, se foi isso que provocou sua

morte, espero que o coronel Putnis possa nos responder em breve.
— Quem é esse homem que vocês prenderam?
— Alguém com quem tivemos oportunidade de cruzar em

circunstâncias nas quais os dois mortos também estiveram envolvidos.
Um antigo açougueiro de Riga, um dos líderes do crime organizado
contra o qual estamos lutando constantemente. O mais surpreendente é
que ele sempre deu um jeito de não ser preso, mas talvez consigamos
pegá-lo desta vez.



O carro diminuiu a marcha e parou num cais onde havia pilhas e
pilhas de ferro-velho e guindastes abandonados. Saíram do carro e foram
até a beira da água.

— Este é o lugar onde o major Liepa foi encontrado. Wallander
olhava em volta. Tentava estabelecer os fatos básicos.

Como os assassinos e o major tinham chegado até ali? Por que bem
nesse lugar? Não bastava dizer que essa parte do porto era uma área
remota. Wallander inspecionou os restos do que já fora um guindaste.
Please, Baiba Liepa escrevera. Por favor. Murniers acendera um cigarro e
batia os pés ritmicamente no chão, para se manter aquecido. Por que ele
não quer me dizer onde o crime aconteceu de fato? Por que Baiba Liepa
quer se encontrar comigo em segredo? Quando alguém telefonar
pedindo para falar com Herr Eckers, você deve vir... O que exatamente
vim fazer em Riga?

A ansiedade que sentira pela manhã voltara. Talvez pelo fato de ser
um estrangeiro num país desconhecido, quem sabe? A tarefa de um
policial é lidar com circunstâncias das quais é parte integrante. Ali, ele
era um forasteiro. Disfarçado de Herr Eckers, será que conseguiria
penetrar nesse ambiente estrangeiro? Kurt Wallander era um policial
sueco e se sentia impotente em circunstâncias estranhas. Voltou para o
carro.

— Gostaria de examinar a documentação toda. O laudo
cadavérico, os relatórios da perícia, as fotos.

— Mandaremos traduzir os papéis.
— Talvez seja mais rápido se eu trabalhar com um intérprete, o

inspetor sugeriu. — O sargento Zids fala um inglês excelente. Murniers
deu um sorriso enviesado e acendeu outro cigarro.

— O senhor tem pressa. Está impaciente. Claro que o sargento
Zids pode traduzir os documentos.

De volta ao quartel-general da polícia, passaram algum tempo atrás
de uma cortina que escondia um espelho duplo, através do qual
observaram o coronel Putnis interrogando o suspeito. A sala de
interrogatório era fria e mobiliada apenas com uma pequena mesa de
madeira e duas cadeiras. Putnis tirara o dólmã. O homem sentado na



sua frente estava com a barba por fazer e tinha uma expressão exausta no
rosto. Respondia às perguntas com grande lentidão.

— Isso vai demorar, Murniers comentou, melancólico, — Mas
vamos chegar à verdade dos fatos, mais cedo ou mais tarde.

— Que verdade?
— Se estamos certos ou não.
Voltaram para as entranhas do labirinto e o inspetor foi levado até

uma pequena sala no mesmo corredor onde �cava a sala de Murniers. O
sargento Zids chegou com uma pasta cheia de documentos referentes a
morte do major. Antes de deixá-los, Murniers trocou algumas palavras
em letão com o sargento.

— Baiba Liepa será trazida para interrogatório às duas da tarde,
disse ele.

Wallander �cou horrorizado. O senhor me traiu, Herr Eckers. Por
que fez isso?

— O que eu tinha em mente era uma conversa, falou. — Não um
interrogatório.

— Eu não devia ter usado a palavra interrogatório. Permita-me
acrescentar que ela deu mostras de ter �cado satisfeita em vir vê-lo.

Murniers saiu e duas horas depois Zids já tinha traduzido todos os
documentos contidos na pasta. Depois de examinar a foto borrada do
corpo de Liepa, a sensação de que faltava algo vital �cou ainda mais
forte. Uma vez que conseguia pensar com muito mais clareza fazendo
outras coisas, Wallander pediu ao sargento para levá-lo a uma loja onde
pudesse comprar ceroulas. O policial não pareceu espantado com o
pedido. O inspetor se deu conta do absurdo da situação quando entrou
na loja escolhida por Zids. Era como se estivesse comprando roupas de
baixo com escolta policial. O sargento conduziu toda a transação e
insistiu para que ele provasse as ceroulas antes de pagar. O inspetor
comprou logo duas, que foram devidamente embrulhadas em papel
pardo e amarradas com barbante. Ao saírem, sugeriu que almoçassem.

— Mas não no hotel Letônia. Em qualquer outro lugar, menos lá.
O sargento Zids deixou a avenida principal e rumou para a parte

velha da cidade. Wallander teve a impressão de estar entrando num novo



labirinto do qual nunca mais seria capaz de sair sem ajuda.
Pararam no Sigulda. Wallander comeu uma omelete e o sargento

tomou um prato de sopa. O ar do restaurante estava carregado de
fumaça de cigarro, e, apesar de o lugar estar lotado quando chegaram, o
inspetor reparou que o sargento exigira uma mesa.

— Isso seria impossível na Suécia, falou enquanto comiam. —
Quer dizer, um policial entrando num restaurante lotado e exigindo
uma mesa. O sargento não se deu por achado.

— Aqui as coisas são diferentes. Aqui as pessoas preferem bajular a
polícia.

O inspetor se irritou. O sargento era jovem demais para tanta
arrogância.

— Daqui para a frente não quero mais furar �las. O outro �tou-o,
aturdido.

— E também não vamos conseguir comer coisa nenhuma.
— O restaurante do hotel Letônia está sempre vazio. O tom de

Wallander foi ríspido.
Estavam de volta ao Q. G. da polícia pouco antes das duas da

tarde. Wallander permanecera em silêncio durante quase todo o almoço,
tentando decifrar o que, exatamente, estava errado no relatório que Zids
traduzira. Concluíra que o mais preocupante, a seu ver, era a perfeição
da coisa toda. Era como se tivesse sido redigido de tal forma a tornar
desnecessária qualquer pergunta. Não avançara além disso e nem sequer
tinha certeza de que a suspeita era correta. E se estivesse enxergando
fantasmas onde não existiam?

Murniers não estava em sua sala e o coronel Putnis continuava
ocupado com o interrogatório. O sargento foi buscar Baiba Liepa e
deixou Wallander sozinho. O inspetor se perguntava se a sala estaria
grampeada, se haveria alguém espionando por trás de um espelho duplo.
Como para a�rmar sua inocência, tirou a calça e vestiu a ceroula. Tinha
acabado de notar que as pernas começavam a coçar, quando o sargento
bateu na porta e introduziu Baiba Liepa na sala. Eu não sou Herr
Eckers. Não existe esse tal de Herr Eckers. É justamente por isso que
quero conversar com você.



— A viúva do major Liepa fala inglês? Perguntou ao sargento. Zids
fez que sim. — Então pode nos deixar a sós.

Tentara se preparar. Não posso me esquecer de que tudo que eu
disser e �zer pode estar sendo visto. Não podemos nem mesmo fazer
sinal de silêncio com o dedo, que dirá escrever bilhetes, Mas Baiba Liepa
precisa entender que Herr Eckers ainda existe.

Ela vestia um sobretudo escuro e um gorro de pele. Mas,
diferentemente, da visita matinal, estava de óculos. Tirou o gorro e
sacudiu a cabeleira castanha.

— Sente-se, por favor, falou o inspetor. O sorriso que recebeu foi
instantâneo, um sorrisinho curto, como se ele tivesse lhe enviado um
sinal secreto com uma lanterna.

Reparou que ela o aceitara sem nenhum vestígio de espanto, como
se não esperasse nada diferente. Sabia que teria de lhe fazer perguntas
para as quais já tinha a resposta. Mas talvez ela pudesse lhe dar um
recado através das palavras, talvez pudesse fazer uma prévia do que fora
guardado para os olhos de Herr Eckers apenas. Apresentou suas
condolências, de um jeito formal mas sincero. Em seguida fez as
perguntas que seriam naturais nas circunstâncias, tendo sempre em
mente que alguém podia estar vigiando tudo.

— Quanto tempo foi casada com o major Liepa?
— Oito anos.
— Se entendi direito, vocês não tiveram �lhos.
— Queríamos esperar mais um pouco. Tenho minha carreira.
— Que carreira?
— Sou engenheira. Mas nos últimos anos tenho dedicado a maior

parte do tempo à tradução de documentos cientí�cos. Alguns deles para
nossa faculdade técnica.

Como foi que conseguiu se passar por arrumadeira e me levar o
café da manhã? Quem é seu contato no hotel Letônia? Essas eram ideias
que não podia expressar em voz alta. Ideias que o distraíram. Fez outra
pergunta.

— E achou que não poderia combinar carreira e �lhos?



Arrependeu-se na hora de tê-la feito. Isso era assunto particular,
irrelevante. Desculpou-se pela intromissão sem esperar pela resposta e
seguiu em frente.

— A senhora com certeza re�etiu, remoeu e se perguntou várias
vezes o que realmente aconteceu com seu marido. Traduziram para mim
o interrogatório feito pela polícia. A senhora diz que não sabe de nada,
que não compreende nada, que não tem ideia de nada. Acredito. Mas
ninguém deseja mais do que a senhora que o assassino de seu marido
seja preso e punido. Por isso mesmo, gostaria que voltasse, uma vez
mais, ao dia em que o major Liepa regressou da Suécia. Talvez haja
alguma coisa da qual não tenha se lembrado devido ao choque de saber
que ele fora assassinado.

A resposta dela lhe forneceu o primeiro sinal codi�cado a ser
interpretado.

— Não. Não me esqueci de nada. De absolutamente nada. — Herr
Eckers, não �quei chocada porque algo inesperado aconteceu. O que
aconteceu é o que temíamos que fosse acontecer.

— Então, quem sabe um pouco antes. Ele teria de ser muito
cauteloso, agora, para não di�cultar as coisas para ela.

— Meu marido não falava sobre seu trabalho comigo. Ele jamais
quebraria o voto de sigilo que fez quando se tornou policial. Fui casada
com um homem de padrões morais elevadíssimos. Sem sombra de
dúvida, pensou Wallander E foram esses elevados padrões morais que o
mataram.

— Tive exatamente a mesma impressão a respeito do major Liepa,
apesar de só termos tido contato por uns poucos dias na Suécia.

Será que entendia agora que ele estava do lado dela? Que pedira
para que fosse vê-lo justamente por isso? Para que ele pudesse levantar
uma cortina de fumaça com perguntas que não signi�cavam nada?
Insistiu para que forçasse a memória. Trocaram perguntas e respostas
por mais algum tempo, até que o inspetor achou que era hora de parar.
Tocou uma campainha, imaginando que o sargento Zids estivesse na
escuta, depois se levantou e apertou a mão dela.



Como é que você sabia que eu viria para Riga? Alguém deve ter lhe
dito. Alguém que queria que nós nos encontrássemos. Mas por quê? O
que é que você acha que um policial de uma cidadezinha insigni�cante
da Suécia poderá fazer para ajudá-la?

O sargento apareceu para acompanhar Baiba Liepa até uma saída
distante dali. Wallander parou diante da janela, através da qual entrava
uma corrente de ar. Olhou o pátio. Caía uma mistura de neve e chuva
sobre a cidade, e para além do muro alto era possível enxergar algumas
torres de igreja e um ou outro arranha-céu. De repente teve a impressão
de que tinha se deixado levar, de que não permitira à razão fazer
objeções, de que era tudo imaginação sua. Suspeitava de conspirações
onde não havia coisa alguma, engolira o mito infundado de que nas
ditaduras do bloco oriental era sempre cidadão contra cidadão. Que
motivos tinha para descon�ar de Murniers e de Putnis? O fato de Baiba
Liepa ter aparecido em seu hotel disfarçada de camareira podia ter uma
explicação bem menos dramática do que imaginava. Essa linha de
pensamentos foi interrompida por uma batida na porta. Era o coronel
Putnis. Parecia exausto e o sorriso que deu foi forçado.

— Suspendemos temporariamente o interrogatório. Infelizmente,
o suspeito não fez as con�ssões que esperávamos. Estamos checando
várias informações que nos deu e depois voltaremos a interrogá-lo.

— No que se baseiam suas suspeitas? Wallander perguntou.
— Esse indivíduo costumava usar Leja e Kalns como mensageiros e

capangas. Esperamos obter provas de que estiveram envolvidos com o
trá�co de drogas neste último ano. Hagelman, esse é o nome dele, é do
tipo que não hesitaria em torturar ou matar os colegas, se achasse
necessário. Claro que não está sozinho nisso. Estamos procurando os
outros membros da gangue. Muitos são cidadãos soviéticos, de modo
que podem muito bem ter voltado a seu país, infelizmente. Mas não
vamos desistir. Também encontramos várias armas a que Hagelman
tinha acesso e estamos veri�cando se as balas que mataram Leja e Kalns
são de alguma delas.

— E quanto à ligação com o assassinato do major Liepa? Existe
algum elo?



— Não sabemos, mas o assassinato dele foi planejado, foi uma
execução. Não houve roubo. Temos de concluir que decorreu de alguma
coisa relacionada a seu trabalho.

— Seria possível que o major Liepa estivesse levando uma vida
dupla? Putnis deu um sorriso cansado.

— Vivemos num país onde saber o que fazem os cidadãos a nossa
volta se tornou uma forma de arte. E isso vale também para nossos
colegas da polícia. Se o major Liepa estivesse levando uma vida dupla,
nós saberíamos.

— A menos que alguém o estivesse protegendo. Putnis olhou-o
espantado.

— E quem poderia estar protegendo o major?
— Eu não sei. Só estou pensando em voz alta. E nem é um

pensamento muito bem fundamentado.
Putnis se levantou para sair.
— Estava pretendendo convidá-lo para jantar em minha casa esta

noite, mas infelizmente não será possível porque preciso continuar com
o interrogatório. Talvez o coronel Murniers tenha tido a mesma ideia,
quem sabe? Seria uma grande falta de educação de nossa parte deixá-lo
sozinho numa cidade estranha.

— O hotel Letônia é esplêndido. Além disso, tenho planos de pôr
em ordem as ideias a respeito da morte do major Liepa. Isso vai levar a
noite toda. Putnis balançou a cabeça.

— Amanhã à noite, então. Gostaria que conhecesse minha família.
Ausma, minha mulher, cozinha muito bem.

— Eu gostaria muito. Será um prazer.
Putnis se foi e Wallander tocou a campainha. Queria sair antes que

Murniers tivesse a oportunidade de convidá-lo a ir a sua casa ou talvez a
um restaurante.

— Gostaria de voltar ao hotel agora, falou Wallander quando Zids
apareceu na porta. — Tenho uma série de anotações para fazer esta
noite. Pode me pegar amanhã às oito de novo.

Depois que o sargento o deixou no hotel, o inspetor comprou
alguns cartões postais e selos na recepção. Também pediu um mapa da



cidade, mas, como o mapa do hotel era pouco detalhado, indicaram
uma livraria ali perto. Olhando em volta do saguão, não viu ninguém
tomando chá nem lendo jornal. O que signi�ca que continuam por
aqui, pensou. Um dia eles se mostram, no outro �cam invisíveis. A ideia
é me fazer duvidar de que a campana exista.

Saiu do hotel para procurar a livraria. Já escurecera e a calçada
estava molhada de chuva e de neve. Havia muita gente circulando, e o
inspetor parava de vez em quando para olhar as vitrinas. As mercadorias
à mostra eram limitadas e sempre as mesmas. Ao chegar à livraria, deu
uma espiada por cima do ombro. Nem sinal de alguém na sua cola.

Um senhor idoso que não falava uma palavra de inglês lhe vendeu
um mapa de Riga. O homem falou e falou em letão como se Wallander
estivesse entendendo tudo. O inspetor voltou para o hotel. Em algum
lugar, a sua frente, havia alguém que não conseguia ver. Decidiu
perguntar no dia seguinte a um dos coronéis por que estava sendo
vigiado. Pensava abordar o assunto de um jeito amistoso, sem sarcasmos
nem agressões.

Perguntou na recepção se alguém o procurara. No calls, Mr.
Wattander. Nada por enquanto.

Subiu para o quarto e se sentou para escrever os postais, afastando
a mesa da janela para evitar as correntes de ar. Escolheu um cartão com
uma foto da catedral de Riga para enviar a Bjõrk. Em algum lugar não
muito distante dali morava Baiba Liepa; um dia, tarde da noite, o major
recebera um telefonema convocando-o para alguma coisa. Quem deu o
telefonema, Baiba? Herr Eckers está em seu quarto, esperando uma
resposta para essa pergunta. Escreveu cartões para Bjõrk, para Linda e
para o pai. Hesitou quanto ao último, depois decidiu enviar lembranças
para a irmã, Kristina.

Eram sete da noite. Encheu a banheira com água morna e
equilibrou o copo com uísque na borda. Em seguida fechou os olhos e
começou a repassar tudo, desde o comecinho.

A balsa salva-vidas, os homens mortos, aquele estranho abraço.
Tentou encontrar algum elemento que porventura tivesse deixado
escapar antes. Rydberg costumava falar sobre a capacidade de ver o que é



invisível. De observar o que é estranho naquilo que parece natural.
Repassou metodicamente cada detalhe do caso todo. Onde estariam as
pistas que simplesmente não conseguia enxergar?

Terminado o banho, se sentou de novo à mesa e começou a tomar
notas. Convencera-se de que os coronéis da polícia estavam na pista
certa. Não havia nada que pudesse contradizer a teoria de que os mortos
do salva-vidas tinham sido punidos por alguma indiscrição interna.
Pouco importava que tivessem sido baleados em mangas de camisa e
depois jogados num bote. Não acreditava mais que os autores do
homicídio quisessem que os corpos fossem encontrados.

Por que o salva-vidas foi roubado? Escreveu. Quem o roubou?
Como criminosos letões conseguiram entrar tão facilmente na Suécia? O
roubo foi praticado por suecos? Ou por letões com contatos na Suécia?
O major Liepa fora assassinado no dia de sua chegada a Riga. Tudo
levava a crer que fora silenciado. O que o major sabia? Escreveu. E por
que estão me fazendo um relato totalmente insatisfatório do caso,
evitando determinar onde o crime ocorreu? As peças não se encaixavam.
Baiba Liepa, escreveu. O que ela sabe que não quer contar à polícia?

Empurrou as anotações para o lado e se serviu de mais uma dose de
uísque. Eram quase nove da noite e estava com fome. Levantou o fone
do gancho para se certi�car de que estava funcionando, depois desceu
até a recepção e informou que estaria no restaurante, caso alguém
ligasse. Ao entrar no salão, foi levado à mesma mesa de antes. Vai ver
tem um microfone no cinzeiro, pensou com ironia. Vai ver tem alguém
debaixo da mesa, medindo minha pressão. Tomou meia garrafa de vinho
armênio com o frango assado com batatas. Toda vez que a porta de
vaivém se abria, achava que podia ser a recepcionista vindo lhe dizer que
alguém ligara. Pediu um conhaque com o café e olhou em volta. Havia
um bom número de mesas ocupadas nessa noite. Um punhado de russos
num canto e um grupo de alemães numa mesa comprida, junto com
seus an�triões letões. Eram quase dez e meia da noite quando pagou a
conta, que foi incrivelmente barata. Pensou em dar um pulo até a boate,
mas depois mudou de ideia e subiu pela escada até o décimo quinto
andar.



Bem no momento em que en�ava a chave na fechadura, ouviu o
telefone tocar. Praguejando em voz alta, abriu a porta correndo e
agarrou o aparelho. “Eu gostaria de falar com Herr Eckers.” Era um
homem e falava um inglês péssimo. Wallander respondeu conforme o
combinado, dizendo que não havia nenhum Herr Eckers ali. Ah, devo
ter me enganado. O homem se desculpou e desligou. Use aporta dos
fundos. Please.

Por favor.
Vestiu o sobretudo e pôs o gorro de lã. Depois tirou-o de novo e

guardou-o no bolso. Ao chegar ao saguão, se certi�cou de que não
poderia ser visto da recepção. O grupo de alemães estava saindo do
restaurante quando se aproximou da porta giratória. Desceu às pressas a
escada que levava à sauna e seguiu o corredor que dava na entrada de
serviço do restaurante. A porta cinza de aço era exatamente como Baiba
Liepa a descrevera. Abriu-a com cuidado, sentindo o vento no rosto,
cruzou a rampa de descarga e se viu nos fundos do hotel.

A rua estava iluminada por umas poucas lâmpadas e ele avançou
nas sombras. A única pessoa à vista era um velho passeando com o
cachorro. Parou imóvel na escuridão, esperando. Não apareceu
ninguém. O homem estava ao lado de uma lata de lixo, aguardando
com toda a paciência o cachorro levantar a perna. Depois, ao passar pelo
inspetor, disse para segui-lo assim que virasse a esquina. Wallander pôs o
gorro de lã; parara de nevar e estava esfriando. O homem contornou a
esquina e ele foi atrás, devagar. Ao virá-la, se viu num outro beco; nem
sinal do homem e seu cachorro. Sem um ruído, uma porta de carro
abriu ao seu lado. Herr Eckers, disse uma voz vinda do negrume lá de
dentro, nós temos que partir imediatamente. Quando sentou no banco
traseiro, pensou que estava fazendo tudo errado. Lembrou-se da
sensação que tivera pela manhã, quando estava num outro carro, sendo
conduzido por Zids. Lembrou-se do medo. E agora ele voltara.

*   *   *   



U

Nove

M CHEIRO ruim de lã molhada.
Era assim que Kurt Wallander se lembraria daquela

corrida noturna pelas ruas de Riga. Com o corpo curvado, se acomodara
no banco traseiro e, antes que os olhos tivessem tempo de se acostumar
ao escuro, mãos desconhecidas tinham lhe en�ado um capuz na cabeça.
Cheirava a lã e, com o suor, a pele começou a coçar. Ainda assim, o
medo, a profunda certeza de que estava tudo errado, tão errado quanto
poderia estar, desapareceu assim que entrou no carro. Uma voz que
supôs pertencer às mãos que haviam lhe en�ado o capuz tentou acalmá-
lo. Nós não somos terroristas. Mas temos que tomar cuidado.
Reconheceu a voz que �zera o telefonema, a voz que pedira para falar
com Herr Eckers e que depois se desculpara dizendo que tinha sido
engano. O tom suave foi absolutamente convincente, e mais tarde
pensou que talvez essa fosse uma atitude que todo cidadão do caótico e
derrubado bloco oriental aprendia na marra: como parecer convincente
ao dizer que não havia ameaça quando no fundo tudo era ameaçador.

O carro era desconfortável. Pelo barulho do motor, percebeu que
era de fabricação russa. Provavelmente um Lada. Mas não saberia dizer
quantas pessoas viajavam com ele, exceto que eram no mínimo duas. A
sua frente estava o motorista, que não parava de tossir, e a seu lado o
homem que falava com tanta suavidade. Uma corrente de ar frio lhe
atingia o rosto toda vez que alguém baixava o vidro para deixar escapar a
fumaça de um cigarro. Durante alguns instantes, julgou ter sentido um
leve cheiro de perfume no carro, o perfume de Baiba Liepa, mas
percebeu que era apenas imaginação, ou talvez esperança. Era impossível



calcular a velocidade em que iam, mas quando houve uma mudança
súbita na superfície por onde trafegavam, deduziu que tinham deixado a
cidade para trás. Vez por outra o carro diminuía a marcha e virava à
esquerda ou à direita; em certa momento passaram por uma rotatória.
Tentou calcular há quanto tempo estariam rodando, mas acabou
desistindo. Por �m, o carro virou uma última vez, deu alguns solavancos
indicando que tinham deixado de vez o asfalto e, de repente, a viagem
terminou. O motorista desligou o motor, as portas foram abertas e
alguém o ajudou a sair.

Fazia muito frio, e por alguns instantes pensou ter sentido o aroma
de pinheiros. Alguém o segurava pelo braço, para que não caísse. Galgou
alguns degraus, uma porta rangeu, ele entrou num aposento aquecido,
cheirando a querosene, e o capuz foi retirado. Levou um choque.
Enxergava de novo, e o susto foi maior do que na hora em que lhe
en�aram o capuz. Estava numa sala oval, com paredes de madeira tosca,
e a impressão imediata foi a de que se achava numa espécie de chalé de
caça. Havia uma cabeça de veado empalhada acima da lareira e toda a
mobília era de madeira clara. Apenas dois lampiões a querosene
iluminavam o ambiente.

O homem de voz suave começou a falar. Tinha uma �sionomia
muito diferente do que Wallander imaginara. Ou do pouco que
imaginara. Era baixo e espantosamente magro, como se tivesse passado
por privações tenebrosas ou feito greve de fome. O rosto era pálido e os
óculos de aro feitos de chifre pareciam grandes demais, muito pesados
para os ossos da face; aos olhos do inspetor, poderia ter de vinte e cinco
a cinquenta anos. O homem sorriu e ofereceu uma cadeira. Sem o
menor ruído, surgiu outro homem das sombras, trazendo uma garrafa
térmica e algumas xícaras. Talvez fosse o motorista. Era mais velho,
trigueiro e decididamente do tipo que sorri muito raramente. Wallander
recebeu uma xícara de chá e os outros dois se sentaram do lado oposto
da mesa.

Sobre ela, havia um lampião com um globo de porcelana, que foi
aceso pelo que devia ter sido o motorista. Um som quase inaudível veio



então das sombras por trás do lampião. Wallander se deu conta de que
havia mais alguém ali. Alguém que o esperava e �zera o chá.

— Só podemos lhe oferecer chá, Herr Wallander disse o homem.
— Mas o senhor tinha acabado de jantar quando o pegamos e não
vamos segurá-lo por muito tempo.

Alguma coisa no que o sujeito disse irritou-o. No papel de Herr
Eckers, era como se aquilo tudo não tivesse nada a ver com sua pessoa;
mas agora virara Herr Wallander e fora vigiado de algum buraco
invisível. Alguém o estivera espionando durante o jantar inteiro, e o
único erro deles fora ligar para seu quarto com alguns segundos de
antecedência, antes que tivesse conseguido abrir a porta.

— Tenho todos os motivos do mundo para não con�ar em vocês.
Não sei nem mesmo quem são. Onde está a viúva do major?

— Eu lhe peço desculpas pela minha falta de educação. Meu nome
é Upitis. Fique totalmente tranquilo. Assim que nossa conversa
terminar, poderá voltar ao hotel, eu prometo.

Upitis, pensou Wallander. Igualzinho a Herr Eckers. Seja lá qual
for o nome desse sujeito, pode apostar que não é Upitis.

— Uma promessa de um desconhecido não vale nada. Vocês me
trouxeram até aqui com um capuz na cabeça. (Será que estou usando a
palavra certa para capuz?) Só concordei com este encontro porque a sra.
Liepa me pediu e porque eu conhecia o major. Achei que talvez ela
pudesse me contar alguma coisa que ajudasse a polícia a entender por
que ele foi assassinado. Não tenho a menor ideia de quem são os
senhores. Em outras palavras, tenho todos os motivos para não con�ar
em vocês.

Upitis re�etiu por alguns instantes, depois meneou a cabeça,
concordando com o inspetor.

— O senhor tem razão. Mas, por favor, não pense que estamos
sendo cautelosos sem motivos. Infelizmente, é essencial que seja assim.
Baiba Liepa não pôde vir esta noite, mas falo em nome dela.

— E como posso ter certeza disso? E o que vocês querem, de fato?
— Queremos sua ajuda.



— E por que me dar uma identidade falsa? Por que um lugar de
encontro assim tão isolado?

— Como eu já disse, infelizmente é necessário. O senhor está há
muito pouco tempo na Letônia, Herr Wallander. Mas vai acabar
entendendo.

— E como acha que posso ajudá-los?
De novo, escutou um ruído quase imperceptível vindo das sombras

atrás da luz mortiça do lampião a querosene. Baiba Liepa, pensou. Ela
não vai aparecer, mas está aí, não há dúvida, aí bem pertinho de mim.

— Eu lhe peço um pouco de paciência, falou Upitis. — Permita
começar explicando o que a Letônia é de fato.

— Não vejo motivo para isso. A Letônia é um país como qualquer
outro, se bem que, reconheço, eu não faça a menor ideia da cara que
tem a bandeira de vocês.

— Mas há motivos, sim. Acho que é preciso explicar certas coisas.
O simples fato de dizer que nosso país é como qualquer outro já
signi�ca que há muito o que entender.

Wallander tomou um gole de chá. Tentava perfurar as trevas com o
olhar: Talvez estivesse distinguindo um re�exo tênue de feixe de luz com
o canto do olho, como se viesse de uma porta que não tivesse sido
devidamente fechada. O motorista aquecia as mãos em volta da xícara,
de olhos fechados. Ficou óbvio para o inspetor que a conversa seria
travada apenas entre ele e Upitis.

— Quem são vocês? Diga-me ao menos isso.
— Somos letões. Infelizmente nascermos neste maltratado país

numa época infeliz, nossos caminhos se cruzaram e percebemos que
tanto nós quanto o senhor estamos envolvidos numa missão que
simplesmente terá de ser levada a cabo.

— O major Liepa...? Wallander perguntou, sem completar a frase.
— Deixe começar pelo começo. O senhor tem de entender que

nosso país está à beira do colapso total. Assim como nos nossos dois
vizinhos, para não falar nos outros países que foram tratados como
colônias pela União Soviética, as pessoas estão tentando recuperar a
liberdade que perderam depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a



liberdade nasce do caos, Herr Wallander, e monstros dispostos a alcançar
objetivos tenebrosos espreitam nas sombras. Presumir que as pessoas só
possam ser pró ou contra a liberdade é um erro catastró�co. A liberdade
tem muitas faces. A vasta maioria dos russos trazidos para cá com o
intuito de diluir o sangue letão e provocar nossa extinção gradual está
irrequieta, não só porque começamos a questionar a presença deles no
país como também, e isso é muito natural, porque temem perder os
privilégios que têm tido até agora. Não existe nenhum precedente
histórico de um povo que tenha abdicado voluntariamente de seus
privilégios. Eles estão se armando para defender suas posições, e estão
fazendo isso em segredo. Esse é o motivo dos acontecimentos do outono
passado. O exército soviético assumiu o controle e declarou estado de
emergência no país. É uma grande ilusão pensar que uma nação pode
sair unida de uma ditadura brutal e prosseguir sem tropeços na direção
de algo como a democracia. No que nos diz respeito, a liberdade é
cativante, como uma linda mulher a quem não se consegue resistir. Mas
outros consideram-na uma ameaça que precisa ser combatida a qualquer
custo.

Upitis se calou, como se o que havia acabado de dizer tivesse
abalado também a ele.

— Uma ameaça?
— Corremos o risco de ter uma guerra civil no país. O diálogo

político corre o risco de ser substituído por uma situação em que as
pessoas pensem apenas em vingança desenfreada. O desejo de liberdade
pode se transformar numa situação pavorosa, e imprevisível também. Os
monstros rondam pelos bastidores, os punhais estão sendo a�ados na
calada da noite. É quase tão difícil dizer de que modo as cartas serão
postas na mesa quanto prever como será o futuro.

Uma missão que simplesmente terá de ser levada a cabo. Wallander
tentava decifrar o que, exatamente, Upitis queria dizer com isso, mas
sabia de antemão que seria pura perda de tempo. Sua capacidade de
compreender a fundo o que ocorria na Europa era praticamente nula. O
vaivém político nunca ocupara muito espaço em seu mundo de tira. Em
geral votava na época das eleições, mas meio ao acaso, sem grande



comprometimento. Mudanças que não tivessem um efeito imediato em
sua vida deixavam-no indiferente.

— Sair atrás de monstros não é exatamente a tarefa de um policial,
falou sem muita convicção, tentando se desculpar pela própria
ignorância. — Eu investigo crimes de verdade, cometidos por gente de
verdade. Concordei em me transformar em Herr Eckers porque achei
que Baiba Liepa preferiria me ver quando não houvesse ninguém por
perto. A polícia deste país também me pediu para ajudar a encontrar o
assassino do major Liepa, e sobretudo tentar descobrir se existe algum
elo entre a morte dele e os dois cidadãos cujos corpos foram parar na
costa sueca a bordo de um salva-vidas. E agora, sem mais aquela, vocês
também parecem estar me pedindo ajuda, correto? Se for esse o caso,
tem de haver um modo mais simples de fazer o pedido, sem longos
discursos sobre problemas sociais que eu não entendo.

— Verdade, disse Upitis. — Mas digamos que estaremos nos
ajudando mutuamente.

Wallander não conseguia se lembrar da palavra em inglês para
charada e teve de dar algumas voltas.

— Não está claro o bastante. Será que poderiam me dizer
exatamente o que querem e ir direto ao ponto?

Upitis puxou o bloco de notas que estivera escondido atrás do
lampião e tirou uma caneta do bolso do paletó surrado.

— Os corpos de dois cidadãos da Letônia boiaram até o litoral
sueco, ele disse. — O major Liepa foi até a Suécia. O senhor trabalhou
com ele?

— Trabalhei. Era um bom policial.
— Mas �cou na Suécia apenas uns poucos dias?
— Exato.
— Então como é que o senhor pode a�rmar que ele era um

investigador habilidoso?
— Meticulosidade e experiência quase sempre �cam patentes logo

de cara.
Wallander percebeu que, embora as perguntas parecessem

inocentes, Upitis estava muito certo daquilo que desejava obter. As



perguntas eram uma maneira de tecer uma teia invisível. A seu modo,
também ele era um investigador habilidoso tentando acertar num alvo
especí�co desde o início. A simplicidade das perguntas era uma ilusão.

Talvez esse Upitis seja da polícia, pensou. Talvez não seja Baiba
Liepa quem se oculta nas sombras. E se for o coronel Putnis? Ou o
coronel Murniers?

— Quer dizer então que tinha o trabalho do major Liepa em alta
conta?

— Claro. Não foi o que acabei de dizer?
— E se descontando a experiência e a meticulosidade do major

como policial?
— Impossível descontar coisas assim.
— Que impressão teve dele como homem?
— A mesma que tive dele como policial. Era calmo, meticuloso,

muito paciente, culto e inteligente.
— O major Liepa achava a mesma coisa do senhor. Achava-o um

bom policial, Herr Wallander.
O alarme disparou. Era apenas uma sensação muito vaga, mas

descon�ou que o outro estava se aproximando das perguntas
importantes. Ao mesmo tempo, percebeu que havia alguma coisa errada
ali. O major fora assassinado poucas horas depois de chegar à Letônia.
Como é que esse tal de Upitis sabia de tantos detalhes sobre sua viagem
à Suécia? Só mesmo o major poderia ter passado esse tipo de
informação, diretamente ou por intermédio da mulher.

— Bondade dele.
— O senhor esteve muito ocupado durante o período que o major

Liepa passou na Suécia?
— Sempre tem muita coisa para se fazer na investigação de um

homicídio.
— Quer dizer que não tiveram tempo de se sociabilizar?
— Como disse? Não entendi direito a pergunta.
— Sociabilizar-se. Bater papo. Rir e cantar. Ouvi dizer que os

suecos adoram cantar.



— O major Liepa e eu não fundamos um coral, se é isso que está
perguntando. Eu o convidei a ir até minha casa uma noite, mas foi tudo.
Esvaziamos uma garrafa de uísque e ouvimos música. Nevava muito
naquela noite. Depois ele voltou para o hotel.

— O major Liepa gostava muito de música. Às vezes se queixava
de não ter tempo de ir mais vezes a concertos.

O alarme soou ainda mais alto. Que diabo esse cara está tentando
descobrir? Quem é esse sujeito? E que �m levou Baiba Liepa?

— Posso lhe perguntar o que vocês ouviram?
— Maria Callas. Não lembro direito qual ópera. Turandot, acho.
— Não conheço.
— É uma das óperas mais belas de Puccini.
— E tomaram uísque?
— Tomamos.
— E nevava muito forte?
— Exato.
Agora ele está chegando ao ponto. Wallander �cou inquieto. O que

ele quer que eu lhe diga sem que eu perceba que disse?
— Que marca de uísque beberam?
— JB, acho.
— O major era bastante moderado no que se refere a bebidas

destiladas. Se bem que gostava de relaxar e tomar uns tragos, uma vez ou
outra.

— É mesmo?
— Era um homem moderado, sob todos os aspectos.
— Acho que senti mais do que ele o efeito da bebida, se é isso que

está querendo saber.
— Mesmo assim, parece se lembrar muito bem daquela noite.
— Nós ouvimos música. Ficamos sentados na sala com o copo na

mão. Conversamos. Permanecemos em silêncio. Por que eu haveria de
me esquecer disso?

— Certamente continuaram falando sobre os corpos encontrados
no salva-vidas, não?



— Não que eu me lembre. O major Liepa provavelmente foi quem
mais falou, sobre a Letônia. Aliás, foi só então que descobri que era
casado.

Notou uma mudança súbita de atmosfera. Upitis o observava
atentamente e o motorista mudara a posição da cadeira de forma quase
imperceptível. Wallander tinha tanta certeza de poder con�ar na
intuição que não duvidou por um instante sequer que haviam acabado
de ultrapassar o ponto para o qual toda a conversa de Upitis viera
convergindo. Mas qual era esse ponto exatamente? Mentalmente, podia
ver o major sentado em seu sofá, descansando o copo de uísque no
joelho, ouvindo música. Tinha de haver algo mais nisso, algo que
justi�casse a criação de Herr Eckers como identidade secreta para um
policial sueco.

— O senhor deu um livro ao major Liepa quando ele partiu, não é
verdade?

— Comprei um livro com fotogra�as da Skåne para ele. Meio sem
graça, talvez, mas não consegui pensar em nada melhor.

— O major Liepa apreciou muito o presente.
— Como sabe disso?
— Sua mulher me contou.
Agora estamos na reta �nal, pensou Wallander Essas perguntas

servem apenas para distrair minha atenção da questão central da
conversa.

— O senhor já tinha lidado com a polícia do bloco oriental?
— Uma vez recebemos a visita de um detetive polonês. Mais nada.
Upitis afastou o papel para o lado. Não tinha feito uma única

anotação, até o momento, mas o inspetor sabia que ele descobrira o que
estava procurando. E o que seria isso? Estava curioso. O que estou lhe
contando sem perceber? Wallander tomou mais um gole do chá,
completamente gelado àquela altura. Agora é minha vez. Agora tenho de
botar essa conversa de pernas para o ar.

— Por que o major foi assassinado?
— O major Liepa estava muito preocupado com o rumo que as

coisas estavam tomando no país, Upitis respondeu, hesitando. —



Conversamos muitas vezes a respeito, nos perguntando o que
poderíamos fazer.

— E foi por esse motivo que o mataram?
— Por que outro motivo haveriam de querer matá-lo?
— Essa não é uma resposta. É uma pergunta.
— Receamos que seja a verdade.
— Quem teria motivos para matá-lo?
— Lembre-se do que eu lhe disse antes. Sobre pessoas que temem a

liberdade.
— Que a�am os punhais na calada da noite?
Upitis meneou a cabeça lentamente. Wallander tentou pensar,

absorver tudo o que ouvira.
— Se entendi corretamente, vocês fazem parte de uma

organização.
— Na verdade, de um círculo de pessoas com alguns interesses em

comum. É muito fácil rastrear e esmagar uma organização.
— E o que estão tentando obter? Upitis pareceu hesitar. Wallander

esperou.
— Somos seres humanos livres, Herr Wallander, em meio a toda

essa falta de liberdade. Somos livres no sentido de que somos capazes de
analisar o que se passa a nossa volta. Talvez convenha acrescentar que
somos quase todos intelectuais. Jornalistas, acadêmicos, poetas. Talvez
sejamos o fulcro daquilo que poderá vir a ser o movimento político
capaz de salvar nosso país da ruína. Se vier o caos. Se a União Soviética
nos invadir. Se uma guerra civil não puder ser evitada.

— O major Liepa fazia parte desse grupo?
— Fazia.
— Um dos líderes?
— Nós não temos líderes, mas ele era um membro importante de

nosso círculo. Dada sua posição, tinha uma visão excelente das coisas.
Nós achamos que o major Liepa foi traído.

— Traído?
— A força policial do país está inteiramente sob o controle da

potência de ocupação. O major Liepa era uma exceção. Estava fazendo



jogo duplo com os colegas. Correndo riscos enormes.
Wallander re�etiu por alguns instantes. Lembrou-se de algo que

um dos coronéis dissera. Somos muito bons em nos vigiarmos uns aos
outros.

— Está sugerindo que alguém da polícia pode estar por trás do
assassinato?

— Não podemos ter certeza absoluta, claro, mas suspeitamos que
seja esse o caso. Não há outra explicação.

— E quem pode ter sido?
— É isso que esperamos que possa nos ajudar a descobrir.
Ocorreu a Wallander que aquele era en�m o primeiro sinal de que

a solução do quebra-cabeça podia estar próxima. Pensou no exame
estranhamente inepto do lugar onde o corpo do major fora encontrado.
Pensou na maneira como vinha sendo seguido desde o momento em
que pisara em Riga. De repente, compreendeu que havia um plano por
trás da rápida sucessão de desvios surgidos no caminho.

— Um dos coronéis? Putnis ou Murniers?
Dessa vez, Upitis respondeu sem hesitar. Mais tarde, Wallander

chegaria à conclusão de que a voz saíra com um quê de triunfo.
— Nós descon�amos do coronel Murniers.
— Por quê?
— Temos nossos motivos.
— Quais?
— O coronel Murniers vem se destacando como o leal cidadão

soviético que, sob muitos aspectos, ele é.
— Ele é russo? Wallander estava espantado.
— Murniers chegou aqui durante a guerra. O pai integrava o

exército vermelho. Ele entrou para a polícia em 1957, ainda jovem.
Muito jovem e promissor.

— E está me dizendo que ele assassinou um de seus próprios
subordinados?

— Não existe outra explicação. Mas não sabemos se Murniers
cometeu ele próprio o assassinato.



— Por que o major Liepa foi assassinado na noite em que voltou
da Suécia?

— O major Liepa não era um homem muito comunicativo. Não
desperdiçava palavras. Esse é um hábito que as pessoas acabam
adquirindo neste país. Embora fôssemos amigos íntimos, ele nunca me
disse mais do que o necessário. Você aprende a não sobrecarregar os
amigos com con�dencias demais. Mesmo assim, de vez em quando dava
a entender que tinha descoberto algo.

— O quê?
— Nós não sabemos.
— Mas devem ter pelo menos uma ideia.
Upitis meneou a cabeça. De repente, parecia muito cansado. O

motorista continuava imóvel na cadeira.
— Como sabe que pode con�ar em mim? Wallander perguntou.
— Não sabemos, mas temos de arriscar. Imaginamos que um

policial sueco não esteja interessado em se envolver demais no tremendo
caos que é a norma em nosso país.

Pode apostar que não, pensou o inspetor. Não gosto de ser seguido
e não tenho a menor vontade de ser arrastado no meio da noite para
reuniões secretas em cabanas de caça. O que eu mais quero é voltar para
casa.

— Preciso ver Baiba Liepa, falou. Upitis fez que sim.
— Nós ligaremos para o senhor pedindo para falar com Herr

Eckers. Talvez amanhã mesmo.
— Posso pedir que ela seja levada até a central de polícia. Upitis

sacudiu a cabeça.
— Haveria gente demais escutando. Nós vamos providenciar um

encontro.
Esse foi o �m da conversa. Upitis parecia imerso em si mesmo.

Wallander lançou um olhar em direção às sombras. O tênue feixe de luz
não estava mais à vista.

— O senhor descobriu o que queria saber? Upitis sorriu, sem
responder.



— Durante a noite em que o major Liepa esteve em minha casa,
tomando uísque e ouvindo Turandot, ele não disse nada que pudesse ter
qualquer relação com seu assassinato. O senhor poderia ter me feito essa
pergunta sem rodeios.

— Não existem atalhos neste nosso país. As vias enviesadas são
quase sempre as únicas viáveis e também as mais seguras.

Guardou o bloco de notas e se levantou. O motorista deu um pulo
da cadeira.

— Eu preferiria não usar o capuz na volta. Me dá coceira.
— Claro. Mas é preciso que compreenda que também é de seu

interesse ser cauteloso.
Havia lua no céu e fazia muito frio na volta para Riga. Pelas janelas

do carro, Wallander pôde ver silhuetas de aldeias escuras. Prosseguiram
através dos subúrbios, à sombra de inúmeros blocos de apartamentos e
ruas sem iluminação.

Wallander saltou do carro no mesmo lugar onde embarcara. Upitis
lhe disse para usar a entrada dos fundos do hotel. Mas, quando ele
tentou abrir a porta, descobriu que estava trancada. Hesitou, pensando
em qual seria o próximo passo, e nisso ouviu alguém girando uma chave
com todo o cuidado pelo lado de dentro. Para sua surpresa, reconheceu
o homem que abrira a porta da boate do hotel para ele, dias antes.
Wallander seguiu-o pela escada de incêndio e foi escoltado até entrar no
quarto 1506.

Eram pouco mais de duas da manhã. O quarto estava um gelo.
Despejou um pouco de uísque no copo da escova de dentes, se
embrulhou num cobertor e se sentou à mesa. Embora estivesse cansado,
sabia que não conseguiria dormir enquanto não escrevesse um resumo
de tudo que acontecera. A caneta estava gelada. Puxou para perto de si
as anotações que �zera antes, tomou um gole de uísque e começou a
pensar.

Volte ao início, Rydberg teria dito. Esqueça todas as brechas e os
quebra-cabeças. Comece com o que sabe de fato. Mas, no fundo, o que
ele sabia de fato? Dois cidadãos da Letônia assassinados encalham no
litoral próximo a Ystad, dentro de um salva-vidas fabricado na



Iugoslávia. Esse era um ponto de partida, sem sombra de dúvida. Um
major da força policial de Riga passa alguns dias em Ystad, para auxiliar
nas investigações. Wallander comete o erro imperdoável de não
examinar com o devido cuidado o salva-vidas. E ele é roubado. Roubado
por quem? O major Liepa volta para Riga. Entrega um relatório a dois
coronéis, Putnis e Murniers. Depois vai para casa e mostra à mulher o
livro que ganhou de um policial sueco. O que ele conversa com ela? O
que a faz recorrer a Upitis, depois de ter se disfarçado de camareira?
Porque ela inventa Herr Eckers? Esvaziou o copo e se serviu de mais um
pouco de uísque. Viu que as pontas dos dedos estavam brancas e en�ou
as mãos dentro do cobertor, para aquecê-las.

Procure uma ligação mesmo onde acha que não pode haver
nenhuma, Rydberg costumava dizer. Mas haveria alguma ligação? O
único denominador comum era o major Liepa. O major falara sobre
contrabando e sobre drogas. Assim como o coronel Murniers. Mas não
havia prova nenhuma, apenas especulação. Wallander releu o que
escrevera, pensando ao mesmo tempo no que Upitis dissera: o major
Liepa tinha descoberto algo. Mas o quê? Um dos monstros mencionados
por Upitis? Mergulhado em pensamentos, contemplou as cortinas
balançando de leve ao sabor da brisa que entrava pela janela mal vedada.

Alguém o traiu. Nós suspeitamos do coronel Murniers.
Seria possível uma coisa dessas? A mente de Wallander voltou ao

ano anterior, quando um policial de Malmõ assassinara a sangue-frio um
refugiado que buscava asilo na Suécia. Haveria de fato uma coisa
chamada impossibilidade?

Continuou escrevendo. Mortos num salva-vidas-drogas-major
Liepa-coronel Murniers. O que esse encadeamento indicava? O que
Upitis queria saber? Será que achava que o major tinha aberto o jogo
naquela noite, sentado em seu sofá e ouvindo Maria Callas? Será que
queria saber o que fora dito? Ou será que apenas queria saber se o major
Liepa tinha lhe contado alguma coisa, qualquer coisa?

Eram quase três e quinze. Wallander pressentiu que tinha ido até
onde lhe era possível. Foi para o banheiro e escovou os dentes. No
espelho, viu que o rosto ainda tinha manchas avermelhadas, por causa



do capuz de lã. O que Baiba Liepa sabe? O que não estou conseguindo
ver?

Tirou a roupa e jogou-se na cama, depois de ajustar o despertador
para pouco antes das sete da manhã. Mas estava difícil dormir. Olhou o
relógio de pulso. Três e quarenta e cinco. Podia ver os ponteiros do
despertador na escuridão. Três e trinta e cinco. Afofou o travesseiro e
fechou os olhos. De repente, tomou um susto e olhou de novo o relógio
de pulso. Três e cinquenta e um. Esticou a mão e acendeu a luz da
cabeceira. O despertador marcava três e quarenta e um. Sentou-se na
cama. Por que o despertador estava atrasado? Ou será que era seu relógio
de pulso que estava adiantado? Por que a diferença? Nunca lhe
acontecera uma coisa dessas antes. Pegou o despertador e ajustou os
ponteiros para a mesma hora do relógio de pulso. Em seguida, apagou a
luz e tornou a fechar os olhos. Estava a ponto de adormecer quando foi
impelido de volta à consciência. Ficou imóvel na escuridão, dizendo a si
mesmo que tudo não passava de imaginação sua. Mas acabou
acendendo a luminária mais uma vez, se sentou na cama e desatarraxou
a parte de trás do despertador.

O microfone era mais ou menos do tamanho de uma moeda
pequena, com três ou quatro milímetros de espessura. Estava en�ado
entre as duas pilhas. De início, Wallander pensou que fosse um pelote
de poeira ou um pedaço de �ta adesiva cinza. Mas, quando inclinou a
luminária e examinou o mecanismo mais de perto, viu que o que havia
entre as pilhas era um microfone sem �o.

Permaneceu ali sentado na beira da cama um tempão, �tando o
relógio que tinha nas mãos. Depois atarraxou a tampa de novo.

Pouco antes das seis, caiu num sono agitado. Deixara a lâmpada de
cabeceira acesa.

*   *   *   



O

Dez

INSPETOR acordou espumando de raiva. Sentia-se humilhado e
abalado com o fato de alguém haver colocado um microfone

em seu despertador. Tomou uma chuveirada para espantar o cansaço do
corpo e resolveu descobrir imediatamente por que estava sendo
grampeado e seguido. Supunha que os responsáveis fossem os coronéis.
Mas fazia algum sentido chamá-lo para ajudar e ao mesmo tempo
descon�ar dele a esse ponto? A ponto de ser preciso mantê-lo sob
vigilância? O sujeito de terno cinza ele até entendia. Imaginava que a
precaução fosse parte integrante de um país ainda tão obviamente oculto
pela cortina de ferro. Mas invadir seu quarto de hotel e plantar uma
escuta!

Às sete e meia, pediu um café no restaurante. Olhou em volta à
procura de alguém na campana, mas só viu dois japoneses ansiosos
conversando em voz baixa numa mesa de canto. Saiu para a rua alguns
minutos antes das oito. Fazia menos frio, talvez a primavera estivesse a
caminho. Parado ao lado do carro, o sargento Zids acenou para ele.
Como se quisesse demonstrar seu descontentamento, o inspetor seguiu
calado, de cara fechada, até a sede forti�cada da polícia. Quando o
sargento fez menção de acompanhá-lo até sua sala, no mesmo corredor
onde Murniers trabalhava, Wallander o dispensou com um aceno de
mão. Àquela altura, já conhecia o caminho. Mas, para sua enorme
irritação, acabou se perdendo e teve de pedir orientação. Chegou a se
deter diante da porta de Murniers e até ergueu a mão para bater, depois
mudou de ideia e foi para sua própria sala. Continuava cansado e sentia



que precisava recuperar o autocontrole antes de despejar sua raiva em
cima do coronel. Mal tinha tirado o paletó quando o telefone tocou.

— Bom dia, falou o coronel Putnis. — Espero que tenha dormido
bem, inspetor

Sem sombra de dúvida o senhor sabe perfeitamente que eu mal
preguei o olho, pensou ele. O microfone deve ter lhe informado que não
ronquei uma vez sequer. Aposto como o relatório já está em sua mesa.

— Não posso me queixar, falou. — E como vai o interrogatório?
— Não muito bem, infelizmente, mas vou tentar mais uma vez

agora de manhã. Vamos apresentar um material novo que talvez
incentive o suspeito a repensar sua posição.

— Estou me sentindo um tanto inútil. Na verdade, não consigo
ver como posso ajudar.

— Os bons policiais são sempre impacientes. Pensei em dar uma
passada em sua sala, se não estiver ocupado.

— Estou à disposição.
O coronel Putnis chegou quinze minutos depois. Vinha

acompanhado por um jovem policial, que carregava uma bandeja e duas
xícaras de café. Estava com olheiras.

— Cansado, coronel Putnis?
— A atmosfera na sala de interrogatório é sempre muito ruim.
— Será que não anda fumando demais? Putnis encolheu os

ombros.
— Tem razão. Ouvi dizer que os policiais suecos quase não fumam.

Acho difícil imaginar a existência sem cigarros.
Major Liepa, pensou Wallander. Será que ele tinha tido

oportunidade de descrever aquela delegacia sueca muito esquisita onde
não era permitido fumar, a não ser nas áreas especialmente reservadas
aos fumantes? Putnis pegara um maço de cigarros.

— Importa-se?
— À vontade. Eu não fumo, mas não me incomodo com fumaça

de cigarro.
Wallander experimentou o café. Tinha um travo amargo e era

fortíssimo. Putnis, pensativo, imerso em si mesmo, observava a fumaça



subindo em direção ao teto.
— Por que está me mantendo sob vigilância, coronel? Putnis

olhou-o com ar de interrogação.
— Como disse? Ele é um bom ator, pensou Wallander, sentindo

ferver a indignação.
— Por que está me mantendo sob vigilância? Eu sei que vocês

mandaram me seguir, mas por que acha necessário esconder um
microfone em meu despertador?

Putnis examinou-o, concentrado.
— O microfone em seu despertador só pode ser fruto de um triste

mal-entendido. Alguns subordinados às vezes demonstram um zelo
excessivo. Os policiais à paisana que estão de olho no senhor estão ali
para sua própria segurança.

— Por quê? O que poderia me acontecer?
— Não queremos que nada lhe aconteça. Até sabermos por que o

major Liepa foi assassinado, todo cuidado é pouco.
— Posso cuidar de mim mesmo. O tom de Wallander foi de

desdém. — E acharia ótimo se vocês não plantassem mais nenhuma
escuta no meu quarto. Se eu descobrir mais alguma coisa, volto na
mesma hora para a Suécia.

— Peço desculpas, falou Putnis. — Pode �car descansado, o
responsável por isso será seriamente repreendido.

— Mas não foi o senhor quem deu a ordem?
— Não para o microfone, Putnis insistiu. — Isso deve ter sido

obra de um de meus capitães, uma iniciativa lamentável.
— O microfone era bem pequeno. E so�sticado. Imagino que

houvesse alguém sentado num quarto vizinho, escutando. É isso? Putnis
meneou a cabeça.

— Naturalmente.
— Pensei que a Guerra Fria tivesse acabado.
— Quando um período histórico é substituído por outro, sempre

sobra um grupinho �el à sociedade anterior. falou Putnis,
�loso�camente. — Receio que isso seja verdade mesmo entre os
policiais.



— O senhor me permite fazer algumas perguntas que não estão
diretamente ligadas à investigação? O sorriso exausto de Putnis voltou.

— Claro. Só não sei se poderei lhe dar respostas satisfatórias.
Ocorreu a Wallander que a polidez exagerada de Putnis estava em

descompasso com a impressão geral que tinha da polícia do bloco
oriental. Ao vê-lo pela primeira vez, pensara num felino. Num
sorridente predador. Num educado e sorridente predador.

— Reconheço que não sei lá muita coisa sobre o que vem
acontecendo na Letônia, começou, — Mas estou ciente do que houve
aqui no outono passado. Tanques nas ruas, gente morta nas calçadas. O
apavorante avanço dos "boinas pretas" do exército russo. Vi o que restou
das barricadas nas ruas. Vi os buracos de balas nas paredes das casas. Há
um desejo generalizado de romper com a União Soviética, de pôr um
ponto �nal na ocupação. E esse desejo está encontrando oposição.

— Existem maneiras e maneiras de se encarar essa oposição. Putnis
hesitou um pouco na resposta.

— E onde �ca a polícia, nisso tudo? O olhar do coronel foi de
espanto.

— Nós mantemos a ordem, claro.
— E como é que vocês fazem para manter a ordem entre os

tanques?
— O que estou querendo dizer é que cuidamos para que a

população permaneça calma. Para que ninguém se machuque
desnecessariamente.

— Mas o senhor não concorda que os tanques teriam de ser
considerados a causa da desordem?

Putnis apagou cuidadosamente o cigarro antes de responder.
— O senhor e eu somos policiais. Temos o mesmo objetivo:

combater o crime e garantir que a população se sinta segura. Mas
trabalhamos em circunstâncias diferentes e isso afeta a maneira como
executamos nossos deveres.

— O senhor diz que há maneiras e maneiras de encarar as coisas.
Imagino que há maneiras e maneiras de encarar as coisas dentro da
polícia também, certo?



— Eu sei que no Ocidente a polícia é considerada um setor
apolítico do funcionalismo público. A força policial tem de ser neutra
em relação ao governo, não importa quem esteja no poder. Em
princípio, o mesmo se aplica aqui.

— Mas vocês têm apenas um partido, não é verdade?
— Agora não mais. Nos últimos anos têm surgido novas

organizações políticas.
Wallander percebeu que Putnis estava evitando com grande

habilidade responder a qualquer pergunta sua. Decidiu pegar o touro a
unha.

— E sua opinião pessoal, qual é?
— Sobre o quê?
— Sobre a independência. Sobre o rompimento.
— Um coronel da força policial da Letônia não deve e não pode

comentar esse assunto. Certamente, não com um estrangeiro.
— Não acredito que haja algum microfone escondido por aqui,

Wallander insistiu. — Sua resposta não vai passar destas quatro paredes.
Além do que, logo mais estarei de volta à Suécia. E é pouco provável que
eu suba numa caixa de sabão na praça central e espalhe aos quatro
ventos o que o senhor tiver me contado em total con�ança.

Putnis olhou-o de cima a baixo durante alguns instantes antes de
responder.

— Con�o no senhor, inspetor Wallander, claro que con�o. Permita
dizer que simpatizo com o que está acontecendo no país. E nos países
vizinhos. E na União Soviética. Mas receio que nem todos os colegas
sejam da mesma opinião.

Como por exemplo o coronel Murniers, pensou Wallander. Mas
isso ele não vai admitir, claro. O coronel Putnis se levantou.

— Essa foi uma conversa instigante. Mas agora preciso enfrentar
alguém muito desagradável na sala de interrogatório. Na verdade, vim
até aqui para lhe perguntar, ou melhor, minha mulher Ausma gostaria
de saber se seria conveniente para o senhor jantar conosco amanhã à
noite. Havia me esquecido de que já tínhamos um compromisso para
hoje.



— Para mim está ótimo.
— E o coronel Murniers que dar uma palavrinha com o senhor

agora pela manhã. A respeito das áreas em que a investigação deve se
concentrar daqui para a frente. Obviamente, entrarei em contato assim
que meu interrogatório der algum resultado.

Putnis saiu da sala. Wallander leu as anotações feitas na noite
anterior, depois de voltar do chalé de caça na �oresta. Nós descon�amos
do coronel Murniers, Upitis dissera. Nós achamos que o major Liepa foi
traído. Não há outra explicação.

De pé junto à janela, �cou vendo os telhados. Nunca participara de
uma investigação como aquela. As pessoas que ocupavam o território em
que se encontrava agora levavam vidas sobre as quais nada sabia. Como
prosseguir? Não seria melhor ir embora? Por outro lado, não podia negar
que estava curioso. Queria descobrir por que o pequeno major de vista
fraca fora assassinado. Onde estariam as conexões? Voltou para a mesa e
examinou uma vez mais suas anotações. Quando o telefone tocou e ele
ergueu o fone, esperava ouvir a voz de Murniers.

Tudo o que conseguiu escutar de início foram estalos
ensurdecedores, depois percebeu que era Bjõrk tentando se fazer
entender em seu parco inglês.

— Sou eu! Berrou no aparelho. — Wallander falando. Estou
ouvindo.

— Kurt! Bjõrk berrou de volta. — É você? Não está dando para
escutar nada. E só estou do outro lado do Báltico. Por que a ligação está
tão ruim? Está me ouvindo?

— Estou sim. Não precisa gritar.
— O quê?
— Pare de berrar! E não fale tão rápido!
— Como vão as coisas?
— Vagarosas. Não sei nem mesmo se estamos avançando.
— Alô?
— Eu disse que estão indo devagar. Está me ouvindo?
— Muito mal. Não fale tão rápido. E pare de gritar. Você está bem,

Kurt?



De repente, a ligação �cou cristalina. Bjõrk podia estar na sala ao
lado.

— Melhorou. Não escutei o que você disse.
— As coisas andam devagar e não sei se estamos avançando. Um

coronel chamado Putnis está interrogando um suspeito desde ontem,
mas não sei no que vai dar.

— Acha que pode ajudar em alguma coisa? Wallander hesitou,
depois respondeu com toda a con�ança.

— Acho. Acho que é bom que eu esteja aqui. Isso se você não
estiver precisando de mim por enquanto.

— Por aqui não tem ocorrido nada de especial. Está tudo até que
bem calmo. Pode se concentrar no que está fazendo.

— Alguma pista sobre o salva-vidas?
— Nada.
— Alguma outra coisa que eu deva saber? Martinson está por aí?
— Está de cama, gripado. Deixamos de lado as investigações

preliminares, agora que a Letônia assumiu o caso. Não podemos
contribuir com mais nada.

— Tem nevado muito por aí?
Wallander não escutou a resposta de Bjõrk. A linha foi cortada,

como se alguém tivesse partido o �o com tesoura. Wallander recolocou
o fone no gancho e pensou que talvez fosse bom ligar para o pai. Ainda
não enviara os postais. E se comprasse algumas lembranças de Riga? Mas
levar o quê, da Letônia?

Reprimiu um vago sentimento de saudade, tomou o que restava de
seu café frio e voltou às anotações. Meia hora depois, recostou-se na
cadeira, que protestou com um rangido imediato, e se espreguiçou.
Finalmente começava a se sentir menos cansado. A primeira coisa que
preciso fazer é conversar com Baiba Liepa, pensou. Enquanto não falar
com ela, tudo não passará de suposição. Ela deve ter informações
cruciais para me dar. Preciso saber por que Upitis me convocou ontem à
noite, o que ele queria que eu lhe dissesse ou temia que eu soubesse.

Escreveu o nome dela num papel e desenhou um círculo em volta.
Pôs um ponto de exclamação após o nome. Depois escreveu o nome de



Murniers, seguido de um ponto de interrogação. Juntou os papéis, se
levantou e saiu da sala. Quando bateu na porta de Murniers ouviu um
grunhido, e ao entrar encontrou-o falando ao telefone. O coronel
apontou para uma das desconfortáveis cadeiras da sala, na qual o
inspetor se sentou. Pelos urros que Murniers dava, parecia ser uma
conversa acalorada. Percebeu então que havia uma força considerável
encerrada naquele corpo inchado e malcuidado. Não entendia uma
palavra do que estava sendo dito, mas de repente se deu conta de que a
língua não era o letão a entonação era outra. Demorou alguns instantes
até lhe ocorrer que o coronel devia estar falando russo. A conversa
terminou com Murniers disparando uma saraivada de palavras que
pareciam uma série peremptória de ordens, depois batendo o fone.

— Idiotas, resmungou, enxugando o rosto com o lenço. Virou-se
para Wallander, calmo e composto de novo, e sorriu. — É sempre um
problema quando os subordinados não fazem o que têm de fazer Isso
também acontece na Suécia?

— O tempo todo, respondeu Wallander, educadamente.
Observava o homem sentado na sua frente. Seria possível que

tivesse assassinado o major Liepa? Claro que sim! A experiência dos
muitos anos passados na polícia lhe fornecia uma resposta inequívoca.
Não existem assassinos. Apenas pessoas comuns que cometem
assassinato.

— Pensei que poderíamos rever todo o material mais uma vez,
falou o coronel. — Tenho certeza de que o homem que o coronel Putnis
vem interrogando está metido no caso de um jeito ou de outro. Mas,
enquanto o interrogatório prossegue, talvez pudéssemos procurar por
um novo ângulo. O que lhe parece? Wallander resolveu enfrentá-lo.

— Na minha opinião, a investigação do local do crime não foi
adequada. Murniers arqueou as sobrancelhas.

— Em que sentido?
— O sargento Zids traduziu o relatório para mim e vários detalhes

não convencem. Para começo de conversa, ninguém parece ter se dado
ao trabalho de dar uma busca no cais.

— E o que poderíamos ter encontrado ali?



— Marcas de pneus. O major Liepa não pode ter ido a pé até o
cais, naquela noite.

Wallander esperou que Murniers �zesse algum comentário, mas o
coronel não disse nada e ele continuou.

— Também me parece que ninguém fez uma busca da arma do
crime. Minha impressão geral é que esse homicídio não poderia ter sido
cometido no local onde o corpo foi encontrado. Os relatórios que o
sargento Zids me traduziu a�rmam que o crime foi cometido no local
onde o corpo foi encontrado, só que não fornecem nenhuma prova que
corrobore isso. Mas o que eu acho mais estranho é que nenhuma
testemunha tenha sido interrogada.

— Não houve testemunha.
— Como sabe?
— Falamos com os guardas de segurança do porto. Ninguém viu

nada. Além do mais, Riga é uma cidade que dorme à noite.
— Eu estava pensando mais no bairro onde o major Liepa morava.

Era tarde da noite quando ele saiu de casa. Alguém pode ter ouvido uma
porta batendo e ido espiar para ver o que estava acontecendo assim tão
tarde. Um carro pode ter parado na rua. É muito raro não haver alguma
pessoa que tenha visto ou ouvido uma coisa ou outra, é tudo uma
questão de empenho. Murniers meneou a cabeça.

— É exatamente o que estamos fazendo no momento. Estamos
com vários homens batendo de porta em porta, com uma foto do major
Liepa.

— Não acha que agora já é um pouco tarde? As pessoas esquecem
rápido. Ou então misturam os dias e as datas. O major Liepa entrava e
saía de casa todos os dias.

— Às vezes é até vantajoso esperar um pouco. Quando a notícia do
assassinato do major Liepa se espalhou, apareceu muita gente dizendo
ter visto isso e aquilo. Ou que imaginava ter visto. Esperar alguns dias
pode ser uma forma de fazer com que as pessoas re�itam e separem o
que é imaginação e o que é realidade.

Wallander sabia que Murniers tinha um fundo de razão, mas sua
própria experiência dizia que poderia ser mais proveitoso realizar



diligências de porta em porta com alguns dias de intervalo entre uma
visita e outra.

— Algo mais o preocupa? Murniers perguntou.
— O que o major Liepa vestia na ocasião?
— Como assim?
— Estava de farda ou à paisana?
— De farda. Disse à mulher que tinha um plantão.
— O que encontraram, em seus bolsos?
— Cigarros e fósforos. Uns trocados. Uma caneta. Nada que não

devesse estar lá. Não havia nada faltando, tampouco. A carteira de
identidade estava no bolso interno do dólmã e ele deixara a carteira de
dinheiro em casa.

— Estava armado?
— O major Liepa preferia não andar armado, a menos que

houvesse algum risco real que o forçasse a usar uma arma.
— Em geral, como é que ele vinha até o Q.G.?
— Tinha um carro com motorista, claro, mas muitas vezes optava

por vir a pé. Sabe Deus por quê.
— Os relatórios dizem que a mulher dele não se lembra de ter

ouvido um carro parando na porta.
— Claro que não. Pois se ele não estava vindo para o plantão. Foi

enganado.
— Mas ele não sabia disso, naquele momento. Uma vez que não

voltou a entrar em casa, deve ter achado que acontecera alguma coisa
com o carro. E então, o que fez?

— Provavelmente seguiu a pé. Não dá para saber ao certo.
Wallander não tinha mais perguntas, mas agora estava certo de que

as investigações tinham sido malconduzidas. Tão malconduzidas que
davam a impressão de ter sido forjadas. Mas para esconder o quê? Essa
era a questão.

— Eu gostaria de passar algumas horas veri�cando os arredores da
casa dele e as ruas vizinhas. O sargento Zids pode me ajudar nisso.

— Não vai descobrir nada, Murniers garantiu, — Mas se sinta à
vontade. Se surgir alguma informação crucial no interrogatório, mando



chamá-lo.
Apertou a campainha e o sargento Zids apareceu na porta.

Wallander pediu que começasse mostrando um pouco da cidade. Sentia
que precisava arejar o cérebro antes de se envolver com o destino do
major Liepa.

O sargento parecia apreciar a função de cicerone. Descrevia
demoradamente as ruas e parques pelos quais passavam e dava para ver
que se sentia orgulhoso. Rodaram pela avenida Aspasias, com o rio à
esquerda, e o sargento parou junto ao meio-�o por alguns instantes para
mostrar a Wallander o alto monumento à liberdade. Tentando decifrar o
que representava aquele gigantesco obelisco, o inspetor se lembrou de
Upitis dizendo que era possível tanto ansiar pela liberdade como temê-
la. Agachados ao pé do monumento, alguns sujeitos mal-encarados e
malvestidos tiritavam de frio. Viu quando um deles apanhou um toco
de cigarro do chão. Riga é cheia de contrastes, pensou. Tudo o que vejo
e acho que começo a entender é imediatamente seguido por seu oposto.
Edifícios gigantescos sem uma mão de tinta aniquilam prédios re�nados
mas decrépitos, construídos antes da guerra. Esplanadas imensas acabam
em vielas estreitas ou em largos gloriosos, como se fossem as praças de
armas da Guerra Fria, feitas de concreto cinza e estátuas de granito.

Quando o sargento parou num sinal vermelho, Wallander
observou o �uxo interminável de gente passando nas calçadas. Seriam
felizes? Diferentes dos suecos? Não saberia dizer.

— Parque Verman, falou o sargento. — Temos dois cinemas aqui,
Spartak e Riga. Aquela é a Esplanada, à esquerda. Agora estamos
entrando na avenida Valdemar. Depois que cruzarmos a ponte sobre o
canal municipal, o senhor verá o Teatro Dramático à direita. Agora
estamos virando à esquerda de novo, para entrar na Onze de Novembro.
Continuamos em frente, coronel Wallander?

— Não, já chega, disse o inspetor, que não se sentia em absoluto
um coronel. — Talvez possa me ajudar a comprar umas lembranças
mais tarde, mas agora gostaria que parasse em algum lugar próximo à
casa do major Liepa.



— Rua Skarnu, falou o sargento, — No coração da parte mais
antiga de Riga.

Estacionou atrás de um caminhão que arrotava fumaça enquanto o
motorista descarregava alguns sacos de batata. Por um momento,
Wallander hesitou entre levar ou não o sargento comigo. Sem ele, não
poderia fazer nenhuma pergunta, mas mesmo assim sentia que precisava
�car sozinho com suas observações e ideias.

— Aquele ali é o prédio onde morava o major Liepa,- continuou o
sargento, apontando para uma construção espremida entre dois
edifícios, como se estivesse sendo escorada.

— O apartamento dele dá para a rua? Wallander perguntou.
— Dá. Fica no segundo andar, aquelas quatro janelas à esquerda.
— Espere aqui.
Era manhã alta, mas a rua estava tranquila. O inspetor caminhou

devagar até o prédio de onde o major Liepa saíra para sua última
caminhada solitária. Lembrou-se de Rydberg dizendo que um policial
precisava ser um ator, precisava abordar o desconhecido como se
estivesse entrando na pele de um criminoso ou de uma vítima, para
imaginar seus pensamentos e reações. Wallander se aproximou da porta
de entrada e abriu-a. Estava escuro na escada e havia no ar um cheiro
acre de urina. Soltou a porta, que se fechou com um mero estalido.

Não saberia dizer de onde lhe veio a súbita compreensão, mas ao se
ver parado ali naquela porta, espiando a escada mal iluminada, alguma
coisa de repente �cou muito clara para ele. Era como se um pequeno
facho de luz tivesse se espalhado e ele pudesse rever tudo o que já fora
visto numa rápida sequência mental. Havia alguma coisa antes, pensou.
Quando o major Liepa foi à Suécia, muita coisa já havia acontecido. A
balsa salva-vidas que a professora aposentada encontrara na praia de
Mossby era apenas uma pequena parte de uma cadeia de eventos que o
major Liepa vinha investigando. Era isso que Upitis estava tentando
descobrir: se o major Liepa revelara suas suspeitas, se tinha dito algo
sobre o que sabia ou suspeitava quanto a um crime cometido em seu
país. Percebia agora, com muita clareza, que passara por cima do �o da
meada que devia ter seguido há mais tempo. Se Upitis estiver certo, se o



major Liepa foi de fato traído por um colega, possivelmente o coronel
Murniers, então talvez outras pessoas, além de Upitis, estejam fazendo a
mesma pergunta. Quanto esse policial sueco sabe de fato! Qual a
probabilidade de que o major Liepa tenha lhe contado uma parte do
que sabia ou suspeitava?

Já lhe ocorrera que o medo sentido em diversas ocasiões, desde sua
chegada a Riga, era um sinal de alerta. Quem sabe não seria melhor �car
mais atento do que imaginara ser necessário até o momento? Não
restava a menor dúvida de que os responsáveis pelo crime do salva-vidas
e pela morte do major Liepa não hesitariam em matar outra vez.

Atravessou a rua e olhou na direção das janelas. Baiba Liepa deve
saber, pensou. Mas por que não aparecera no chalé de caça? Estaria
sendo vigiada? Seria por isso que me transformei em Herr Eckers? E por
que fui concordar em falar com Upitis? Quem é esse Upitis? Quem
estava escutando na porta, por trás da luz fraca do lampião?

Entrar na pele, pensou. Agora Rydberg teria dado início a sua
encenação solitária.

O major Liepa volta da Suécia. Entrega seu relatório aos coronéis
Putnis e Murniers, depois vai para casa. Alguma coisa que ele diz
enquanto apresenta um resumo de suas atividades na Suécia faz com que
alguém decrete sua imediata sentença de morte, Ele vai para casa, janta
com a mulher e lhe mostra o livro que ganhou de presente do inspetor
Wallander, o policial sueco. Está contente por ter voltado para casa e
não faz a menor ideia de que aquela é a última noite de sua vida. Depois
que o matam, sua mulher tenta entrar em contato com o policial sueco:
inventa Herr Eckers, e um homem que se apresenta como Upitis faz
perguntas na tentativa de descobrir o que o inspetor sabe, ou o que ele
não sabe. Pedem ajuda ao policial sueco, embora não �que nem um
pouco claro como ele poderá fazer isso. Seja como for, é óbvio que o
crime está relacionado com a inquietação política na Letônia e que no
centro de tudo há um major da polícia morto chamado Liepa. Em
outras palavras, existe um elo a mais na cadeia já estabelecida: política.
Terá sido sobre isso que o major conversou com a mulher na última
noite de sua vida? O telefone toca pouco antes das onze. Ninguém sabe



de onde veio a ligação, mas o major Liepa parece não ter noção de que
está relacionada com sua sentença de morte. Diz que foi chamado para
dar um plantão noturno e sai do apartamento. Não volta mais.

Não houve carro nenhum, Wallander pensou. Ele aguarda alguns
momentos, claro. Não descon�a que haja algo errado. Depois de um
tempo, acha que talvez o carro tenha quebrado, de modo que decide ir a
pé.

Wallander tirou o mapa de Riga do bolso e começou a caminhar.
O sargento Zids continuava sentado dentro do carro, observando tudo.
A quem estará prestando contas? Ao coronel Murniers, talvez?

A voz que o convocou por telefone àquela hora da noite era
forçosamente uma voz que lhe inspirava con�ança. O major Liepa não
pode ter suspeitado de nada. Por outro lado, devia ter motivos de sobra
para descon�ar de todo mundo. Em quem poderia con�ar? A resposta
era óbvia. Em Baiba Liepa, sua mulher.

Wallander percebeu que não chegaria a parte alguma vagando à toa
com um mapa na mão. As pessoas, tinha que haver mais de uma, que
levaram o major para a emboscada planejaram tudo com muito cuidado.
Se quisesse obter alguma resposta, teria de explorar outros caminhos.

Ao voltar para o carro, o inspetor se deu conta de que era estranho
que não houvesse nenhum relatório escrito da viagem do major Liepa à
Suécia. Ele próprio o vira fazer inúmeras anotações durante sua estada
em Ystad. Em diversas ocasiões, o major comentara a importância de se
fazer um relatório pormenorizado. Mas o sargento Zids não traduzira
nenhum relatório escrito por ele. Fora Putnis, ou Murniers talvez, quem
�zera o resumo do último encontro com o major. Mentalmente, via a
�gura do major Liepa. Assim que o avião decolou de Sturup, teria
aberto a mesinha à frente de seu assento e começado a redigir um
relatório.

Continuara escrevendo enquanto aguardava a conexão em Arlanda
e também durante a última etapa da viagem, o voo até Riga.

— O major Liepa não entregou um relatório escrito sobre seu
trabalho na Suécia? Perguntou, depois de entrar no carro. O sargento
Zids olhou-o surpreso.



— Como é que ele teria tido tempo para isso?
Ah, ele teria arrumado tempo, pensou o inspetor. Esse relatório

deve existir, mas talvez haja alguém que não quer que eu o leia.
— Os presentes, falou. Gostaria de ir a uma loja de departamentos,

depois podemos almoçar. Mas, lembre, nada de furar �la.
Estacionaram em frente à loja de departamentos do centro.

Wallander passou uma hora �anando de lá para cá, com o sargento a
reboque. A loja estava apinhada de gente, mas não havia muita coisa à
venda. Só se interessou quando chegou à seção de livros e CDS.
Encontrou algumas gravações de ópera com orquestra e cantores russos,
tudo baratíssimo. Também comprou alguns livros de arte a preços
igualmente baixos. Não decidira ainda a quem daria os presentes, mas
mandou embrulhar tudo e o sargento o guiou de um lado para outro,
entre os vários caixas. Era tudo tão complicado que o inspetor começou
a transpirar.

Quando saíram da loja, propôs sem mais delongas que almoçassem
no hotel Letônia. O sargento balançou a cabeça como a indicar que
�nalmente o inspetor entendera o que ele tentara lhe dizer o tempo
todo.

Wallander subiu até o quarto para guardar os presentes, tirou o
paletó e lavou as mãos no banheiro. Esperava em vão que o telefone
tocasse e alguém pedisse para falar com Herr Eckers. Mas ninguém
ligou. Trancou a porta e pegou o elevador de volta ao térreo. Mesmo
com o sargento do lado, perguntara se havia algum recado para ele ao
pegar a chave do quarto. A recepcionista meneara a cabeça. Olhou em
volta do saguão, à procura de algum homem do coronel, mas não viu
ninguém. Despachara o sargento na frente para o restaurante, na
esperança de que isso resultasse numa mesa diferente da velha mesa de
sempre.

Uma mulher acenou para ele. Estava no balcão que vendia jornais e
cartões postais. O inspetor teve de olhar em torno para se certi�car de
que era ele que estava sendo chamado. Caminhou até ela.

— Gostaria de comprar alguns postais, Herr Wallander?



— Agora não, respondeu, se perguntando como ela sabia seu
nome,

A mulher, que usava um vestido cinza e devia ter uns cinquenta
anos, cometera o grande erro de pintar os lábios de vermelho berrante.
Passou pela cabeça de Wallander que ela estava precisando de uma
amiga sincera que lhe dissesse a verdade. Ela lhe mostrou alguns postais.

— Lindos, não é mesmo? Não gostaria de ver um pouco mais de
nosso país?

— Estou sem tempo no momento, infelizmente. Não fosse isso,
adoraria viajar um pouco pela Letônia.

— Mas estou certa de que encontrará tempo para um concerto de
órgão, insistiu ela. — A�nal, o senhor gosta de música clássica, não é?

O inspetor teve um sobressalto quase imperceptível. Como ela
podia conhecer seu gosto musical?

— Vai haver um concerto de órgão hoje à noite na igreja de Santa
Gertrudes. Começa às sete da noite. Fiz um mapa para o senhor, caso
queira ir. Ela lhe entregou o papel e o inspetor reparou que no verso
estava escrito "Herr Eckers". — O concerto é gratuito, disse ela, quando
o viu remexer no bolso do paletó, à procura da carteira.

Wallander fez que sim com a cabeça e guardou o mapa. Comprou
alguns postais, depois foi para o restaurante. Dessa vez, tinha certeza de
que se encontraria com Baiba Liepa.

Sentado na mesma mesa de sempre, o sargento Zids acenou para
ele. O restaurante estava inusitadamente cheio e pela primeira vez, os
garçons pareciam estar de fato ocupados. Wallander se sentou e mostrou
os cartões a Zids.

— Nós vivemos num país muito bonito, disse o sargento.
Mas muito infeliz, pensou o inspetor. Ferido, mutilado, parecia um

animal machucado. Mas esta noite, vou me encontrar com um dos
pássaros de asa quebrada.

Baiba Liepa.

*   *   *   
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ALLANDER saiu do hotel às cinco e meia da tarde. Sabia que se
não conseguisse se livrar dos homens que o seguiam durante a

hora seguinte, nunca mais o faria. Dispensara o sargento Zids depois do
almoço, com a desculpa de que tinha uns papéis para examinar e que
preferia fazê-lo no hotel e passara o resto da tarde tentando resolver o
problema.

Não tinha a menor experiência no assunto, nunca fora seguido e
era muito raro que �zesse ele mesmo campana de algum suspeito.
Revirou a memória tentando se lembrar de qualquer conselho sábio que
Rydberg tivesse lhe dado sobre as di�culdades da espionagem, mas foi
obrigado a concluir que o colega jamais manifestara a menor opinião
sobre a arte da campana. O inspetor também se deu conta de que não
havia como planejar uma manobra surpresa, já que não conhecia as ruas
de Riga. O negócio era aproveitar a primeira oportunidade que
aparecesse. Não estava muito con�ante nos resultados, mas se sentia
obrigado a tentar. Baiba Liepa não teria se esforçado tanto para garantir
um encontro secreto, a menos que tivesse bons motivos. E não
conseguia imaginar que alguém casado com o major tivesse propensão
para gestos desnecessariamente dramáticos.

Já estava escuro quando saiu, e o vento soprava mais forte e bem
mais gelado. Deixou a chave na recepção sem dizer para onde ia nem
quando estaria de volta. A igreja de Santa Gertrudes, onde seria
realizado o concerto, não era muito longe do hotel Letônia. Tinha uma
vaga esperança de conseguir passar despercebido entre toda aquela gente
voltando para casa depois do trabalho.



Na rua, abotoou o sobretudo e olhou rapidamente em volta, mas
não viu ninguém com cara de espia. E se houvesse mais de um? Sabia
que os mais experientes nunca seguem atrás do alvo. A tática era se
posicionar na frente. Caminhava devagar, parando a todo momento
para olhar as vitrines. Não fora capaz de pensar em nada melhor do que
se �ngir de estrangeiro à procura de lembrancinhas adequadas para levar
para casa. Atravessou a ampla Esplanada e desceu a rua que passava por
trás dos prédios públicos. Pensou em chamar um táxi, pedir para ser
levado a algum lugar e em seguida trocar de carro, mas esse seria um
ardil fácil demais, que não enganaria ninguém. Claro que a pessoa que o
estivesse seguindo teria meios de determinar rapidamente quem se
utilizara dos táxis da cidade e para onde tinha ido.

Parou numa vitrine que expunha roupas masculinas vagabundas.
Não reconheceu nenhuma das pessoas que passaram por ele, cujos
re�exos enxergava no vidro. O que estou fazendo? Baiba, você devia ter
dito a Herr Eckers como chegar a igreja sem ser seguido. Pôs-se a
caminhar de novo. As mãos estavam geladas e se arrependeu de não ter
saído de luvas.

Num impulso, resolveu entrar num bar, um salão cheio de fumaça
lotado de gente, recendendo a cerveja, fumo e suor, e procurou uma
mesa vaga. Não havia nenhuma, mas viu uma cadeira vazia bem no
fundo, num canto. Dois velhos, cada qual com um copo de cerveja na
frente, conversavam animadamente e mal menearam a cabeça quando
ele indicou a cadeira com um gesto de interrogação. Uma garçonete
com manchas úmidas nos sovacos gritou alguma coisa e ele apontou
para um dos copos de cerveja.

Durante esse tempo todo, não perdeu de vista a entrada. Será que o
sujeito o seguiria até ali? A garçonete chegou com uma cerveja
espumante. Ele estendeu uma nota e ela pôs o troco na mesa pegajosa.
Um homem com um blusão surrado de couro entrou no bar. Wallander
acompanhou seu trajeto pelo salão até um grupo que parecia estar
esperando por ele. O sujeito se sentou. Wallander tomou um gole de
cerveja e olhou o relógio. Cinco para as seis. Agora teria de tomar uma
decisão. A porta do banheiro �cava atrás dele, na diagonal. Toda vez que



ela se abria, ele era assolado pelo fedor de urina. Depois de tomar
metade da cerveja, se levantou e foi até lá. Viu-se num corredor estreito,
com cubículos dos dois lados e um mictório aberto no fundo, iluminado
por uma única lâmpada. Pensou que talvez houvesse uma porta lá atrás,
mas o corredor terminava numa parede de tijolos. Impossível, pensou.
Não adianta nem tentar. Como escapar de alguém que não se consegue
ver? Infelizmente, Herr Eckers vai ter companhia no concerto. Sua
incapacidade para encontrar uma solução começava a irritá-lo.
Enquanto estava de pé, diante do mictório, a porta se abriu e um
homem entrou, se trancando num dos cubículos. Bom �sionomista,
Wallander percebeu na hora que era alguém que entrara no bar depois
dele. Não hesitou. Sabia que simplesmente teria de se arriscar a cometer
um engano. Atravessou às pressas o bar enfumaçado e saiu. Olhou em
volta, espiando as portas que davam para a rua, mas não viu ninguém.
Voltou rapidamente pelo mesmo caminho por onde viera, virou numa
viela estreita e correu o mais que pôde até chegar de novo à Esplanada.
Havia um ônibus parado no ponto, e ele conseguiu tomá-lo segundos
antes que as portas se fechassem. Saltou no ponto seguinte, sem que
tivessem cobrado a passagem, saiu da rua principal e ziguezagueou por
diversas travessas.

Parou debaixo de um poste de luz para consultar o mapa. Como
ainda dispunha de um certo tempo, se abrigou sob uma marquise
escura. Nos dez minutos seguintes, não viu passar ninguém que pudesse
considerar como um possível espia. Sabia que ainda podia estar sendo
vigiado, mas a seu ver tinha feito o máximo possível.

Chegou à igreja pouco antes das sete da noite. Já estava bem cheia,
mas ele achou um lugar numa das naves laterais e �cou observando as
pessoas que ainda entravam. Não viu ninguém que pudesse estar na
campana e tampouco viu Baiba Liepa.

Teve um choque ao ouvir o som do órgão. Era como se a igreja
inteira estivesse prestes a ser estilhaçada pelo poder da música.
Lembrava-se de uma ocasião, quando criança, em que o pai o levara a
uma igreja. O som do órgão o assustara de tal maneira que ele caíra no
choro. Agora, admitia haver algo apaziguador na música. Bach não tem



pátria, pensou. Sua música é universal. O inspetor deixou que os acordes
invadissem sua consciência. Talvez tenha sido Murniers o autor da
ligação para o major Liepa. Alguma coisa dita por ele, ao chegar da
Suécia, pode ter levado o coronel a querer silenciá-lo o mais rápido
possível. O major Liepa pode ter sido chamado para dar plantão. Pode
até mesmo ter sido assassinado no próprio Q.G. da polícia.

De repente, a sensação de estar sendo observado arrancou-o dessa
linha de raciocínio. Virou-se para ambos os lados, mas viu apenas
�sionomias concentradas na música. Na frente, no imenso coro central,
só se viam as costas das pessoas. Continuou olhando em volta, até que
seus olhos chegaram à nave lateral oposta.

Lá estava Baiba Liepa, sentada num banco, no meio de um grupo
de idosos. Usava gorro de pele e desviou o olhar assim que se certi�cou
de que Wallander a reconhecera.

Durante os sessenta minutos seguintes, o inspetor tentou evitar
olhar para ela de novo, mas de vez em quando não resistia. Ela mantinha
os olhos fechados, absorta na música. De repente, foi como se Wallander
tivesse mergulhado na irrealidade. Poucas semanas antes, o marido dela
estivera sentado em seu sofá ouvindo Maria Callas em Turandot,
enquanto uma nevasca rugia nas ruas de Ystad. Agora ele estava numa
igreja em Riga, o major estava morto e sua viúva, de olhos fechados,
ouvia uma fuga de Bach. Ela deve saber como vamos escapar daqui,
pensou. Foi ela que escolheu a igreja como local do encontro, não eu.

Quando o concerto terminou e todos se levantaram às pressas,
houve um congestionamento na saída. A correria espantou Wallander.
Parecia que a música nunca existira e que as pessoas fugiam de uma
ameaça de bomba. No engarrafamento, perdeu Baiba Liepa de vista e se
deixou carregar pelo bolo de gente. No momento em que chegou ao
átrio, viu-a oculta nas sombras, no transepto norte. Percebeu que ela o
chamava e se virou no sentido contrário ao da multidão que se
acotovelava para sair.

— Venha atrás de mim, ela disse. Atrás de uma antiga câmara
mortuária havia uma porta estreita, que ela abriu com uma chave maior
que sua mão. Saíram num cemitério.



Baiba Liepa olhou rapidamente em volta e passou às pressas pelas
tumbas decrépitas e pelas cruzes enferrujadas. Do outro lado havia um
portão, depois uma ruela, e um carro com os faróis apagados deu a
partida no motor barulhento tão logo os dois apareceram e embarcaram.
Dessa vez, Wallander tinha certeza de que era um Lada.

O indivíduo ao volante era muito jovem e fumava um daqueles
estoura-peito. Baiba Liepa sorriu de relance para o inspetor, tímida e
incerta, enquanto rodavam por uma avenida larga que, pelos cálculos
dele, devia ser a Valdemar. Prosseguiram no sentido norte, passaram por
um parque que ele se lembrava de ter visto na excursão com o sargento
Zids, depois viraram à esquerda. Baiba Liepa perguntou alguma coisa ao
motorista, que respondeu com uma chacoalhada de cabeça. O inspetor
reparou que o rapaz não tirava os olhos do espelho retrovisor. Viraram
de novo à esquerda e, de repente, o motorista acelerou e fez uma
conversão. Passaram de novo pelo parque e então teve certeza de que era
o parque Verman. Em seguida, voltaram ao centro da cidade. Baiba
Liepa estava debruçada no banco da frente, como se desse instruções
silenciosas para o motorista com o próprio hálito. Percorreram a avenida
Aspasias, passaram por mais uma daquelas praças desertas e atravessaram
uma ponte cujo nome o inspetor não sabia.

Chegaram a um bairro de fábricas abandonadas e conjuntos
habitacionais soturnos. Parecia que agora iam mais devagar; Baiba Liepa
estava recostada no banco e Wallander imaginou que estavam
�nalmente seguros de que não tinham sido seguidos.

Minutos depois, pararam diante de uma construção assobradada
quase em ruínas. Baiba fez um sinal para Wallander e eles desceram do
carro. Ela o conduziu rapidamente por um portão de ferro e um pátio
de cascalho, depois destrancou uma porta. O inspetor escutou o carro se
afastando. Entrou num vestíbulo que cheirava vagamente a desinfetante,
iluminado apenas por uma lâmpada fraca sob uma cúpula de pano
vermelho, e pensou que aquilo podia muito bem ser a entrada de algum
inferninho mal-afamado. Pendurou o sobretudo pesado, colocou o
paletó no encosto de uma cadeira, depois seguiu-a até uma sala de estar,
onde a primeira coisa que viu foi um cruci�xo pendurado numa parede.



Ela acendeu algumas luzes e imediatamente pareceu estar muito calma.
Fez sinal para que se sentasse.

Depois, muito depois, �caria espantado ao constatar que não se
lembrava de absolutamente nada a respeito do aposento em que tivera
seus encontros com Baiba Liepa. As únicas coisas que havia guardado na
memória eram o cruci�xo negro de um metro de altura, pendurado
entre duas janelas de cortinas cuidadosamente fechadas, e o cheiro
persistente de desinfetante no hall de entrada. Quanto à poltrona
surrada na qual estava sentado, ouvindo a história tenebrosa de Baiba
Liepa, de que cor seria? Não se lembrava. Era como se tivessem
conversado numa sala com móveis invisíveis. O cruci�xo negro podia
perfeitamente estar pendurado no ar, seguro por uma força divina.

Ela usava um vestido bordô que, Wallander saberia mais tarde, por
intermédio da própria Baiba, fora comprado pelo major numa loja de
departamentos de Ystad. Ela o pusera em honra do marido morto, e
também como uma espécie de lembrete da traição que ele sofrera. O
inspetor fez várias perguntas, às quais ela respondeu com voz comedida.
A primeira coisa que �zeram foi deixar de lado o Herr Eckers.

— Por que esse nome e não outro qualquer? Ele perguntara.
— É só um nome. Talvez exista algum Eckers, talvez não. Eu

inventei. É fácil de lembrar.
De início, ela falava de um jeito que o fazia pensar em Upitis.

Como se precisasse de tempo para chegar ao ponto onde talvez temesse
chegar. Ele ouvia com atenção, receoso de deixar escapar algum
signi�cado oculto, descobrira que uma característica comum aos letões
era falar nas entrelinhas, mas ela corroborou as a�rmações de Upitis
sobre a luta que vinha sendo travada na Letônia. Falou de vingança e
ódio, do medo que estava aos poucos começando a afrouxar as garras, da
geração do pós-guerra, que fora sufocada. Wallander tinha a impressão
de estar diante de uma anticomunista e, claro, de uma antissoviética, de
mais uma entre os simpatizantes do Ocidente que, paradoxalmente, o
bloco oriental acabava sempre gerando para ajudar seus supostos
inimigos. Entretanto, em momento nenhum Baiba Liepa recorreu a
a�rmações que não pudesse sustentar com argumentos detalhados.



Percebeu, mais tarde, que ela estava tentando fazê-lo entender. Era sua
professora e queria deixá-lo a par das circunstâncias por trás da situação
atual, circunstâncias que explicavam os acontecimentos dos quais ainda
era cedo para se ter uma visão geral. Percebeu que não sabia quase nada
a respeito do que estava ocorrendo de fato na Europa do Leste.

— Me chame de Kurt, tinha dito, mas ela sacudira a cabeça e
continuara a mantê-lo à mesma distância que impusera desde o início.
Continuaria a chamá-lo de Herr Wallander.

O inspetor perguntara onde estavam.
— No apartamento de uma amiga. Para resistir e sobreviver, temos

de dividir tudo, principalmente porque estamos num país e numa época
em que todos estão sendo exortados a pensar apenas em si mesmos.

— Pelo pouco que sei, o comunismo seria o oposto disso. Pensei
que um dos dogmas do comunismo fosse o de que somente as coisas
pensadas e executadas coletivamente são aceitáveis.

— Já foi assim, mas numa época em que tudo era diferente. Talvez
no futuro possamos recriar esse sonho. Ou talvez seja impossível
ressuscitar sonhos mortos. Assim como quando se morre, morre para
sempre.

— O que aconteceu, exatamente?
De início ela pareceu não compreender o que tinha sido dito, mas

depois percebeu que a pergunta fora sobre o marido.
— Karlis foi traído e assassinado. Mergulhou fundo demais nos

meandros de um crime de uma enormidade tamanha, envolvendo tanta
gente importante, que não podia mais continuar vivo. Ele sabia que
estava vivendo perigosamente, mas ainda não tinha sido tachado de
dissidente. De traidor dentro da nomenclatura.

— Ele voltou da Suécia. Foi direto para o Q. G. da polícia entregar
seu relatório. Por acaso você foi buscá-lo no aeroporto?

— Eu nem sabia que ele estava voltando. Talvez tenha tentado
ligar, eu nunca vou saber. Talvez tenha enviado um telegrama ao Q. G.,
pedindo que eu fosse informada. Também nunca vou saber. Ele só me
ligou depois de chegar a Riga. Eu não tinha nem mesmo um jantar
melhor para comemorar sua volta. Uma amiga minha me deu um



frango. Eu estava acabando de fazer o jantar quando ele apareceu com
aquele livro tão lindo.

Wallander sentiu uma ponta de culpa. O livro que comprara numa
pressa tremenda e sem pensar muito carecia de signi�cado emocional.
Agora, quando a ouvia falar daquele jeito sobre o livro, era como se a
tivesse enganado.

— Ele deve ter dito alguma coisa quando chegou em casa,
Wallander falou, penosamente consciente das limitações de seu
vocabulário em inglês.

— Ele estava alegríssimo. Claro que também estava preocupado e
furioso. Mas o que mais me �cou na memória foi sua imensa alegria.

— O que tinha acontecido?
— Ele disse que alguma coisa �nalmente estava clara. Agora tenho

certeza de que estou na pista certa, ele me disse, várias vezes.
Descon�ava que nosso apartamento estivesse grampeado, por isso me
levou até a cozinha, abriu as torneiras e cochichou no meu ouvido.
Contou que tinha descoberto uma conspiração tão grotesca e bárbara
que vocês do Ocidente seriam �nalmente obrigados a tomar
conhecimento do que está acontecendo de fato nas repúblicas bálticas.

— Foram essas as palavras que ele usou? Uma conspiração nas
repúblicas bálticas? Não apenas na Letônia?

— Tenho certeza absoluta. Muitas vezes �cava irritado com o fato
das três repúblicas serem vistas como uma coisa só, apesar das enormes
diferenças, mas dessa vez não estava falando apenas da Letônia.

— E ele usou essa mesma palavra, conspiração?
— Usou. Conspiração.
— E deu para perceber o que isso envolvia?
— Assim como todo mundo, meu marido sabia há muito tempo

das ligações estreitas entre certos criminosos, políticos e policiais. Eles se
protegem mutuamente a �m de facilitar tudo quanto é tipo de atividade
criminosa, depois dividem os lucros. Ele mesmo recebeu oferta de
suborno várias vezes, mas tinha um respeito muito grande por si mesmo
para aceitar. Durante muito tempo, trabalhou na surdina, tentando
descobrir o que estava ocorrendo e quem eram os envolvidos. Eu sabia



de tudo, claro. Sabia que estamos vivendo numa sociedade que no
fundo não passa de uma conspiração. Toda uma �loso�a coletiva de vida
transformada num monstro, e no �m só restou a conspiração como
ideologia válida.

— Há quanto tempo ele vinha investigando essa conspiração?
— Muito antes de nos conhecermos ele já tinha começado a

investigar, e estivemos casados oito anos.
— E o que ele achava, que iria conseguir?
— No início, nada mais que a verdade.
— A verdade?
— Para a posteridade. Para um tempo que, ele tinha certeza,

acabaria vindo. Um tempo em que seria possível revelar o que de fato
aconteceu durante o período de ocupação.

— Quer dizer então que ele se opunha ao regime comunista? Nesse
caso, como foi que conseguiu a patente de major da força policial?

A resposta veio num tom indignado, como se Wallander tivesse
caluniado seriamente seu marido.

— Mas será que não entende? Ele era comunista! O que o
decepcionou foi justamente a traição colossal! A corrupção e a
indiferença. O sonho de um novo tipo de sociedade que se transformou
numa mentira.

— Quer dizer que ele levava uma vida dupla?
— Não posso culpá-lo por não entender o que signi�ca ser

forçado, ano após ano, a �ngir que você é alguém que não é,
professando crenças que você abomina, defendendo um regime que você
odeia. Mas isso não afetou apenas a ele. Afetou a mim também, e a
todos, neste país, que se recusam a abrir mão da esperança de um novo
mundo.

— O que ele tinha descoberto, que o deixara tão feliz?
— Eu não sei. Não tivemos tempo de falar sobre o assunto.

Tínhamos nossas conversas mais íntimas debaixo das cobertas, onde
ninguém conseguia nos ouvir.

— Mas ele não disse nada?



— Estava com fome. Queria comer e tomar vinho. Acho que
sentiu que �nalmente podia relaxar por algumas horas. Dar vazão a seu
sentimento de felicidade. Se o telefone não tivesse tocado, acredito que
teria começado a cantar com a taça de vinho na mão.

Baiba Liepa parou de falar e Wallander esperou. De repente, se
lembrou de que não sabia nem onde o major fora enterrado.

— Pense um pouco sobre aquela noite, falou com suavidade. —
Talvez ele tenha sugerido algo. Às vezes, a pessoa que faz um avanço
signi�cativo numa investigação, sem querer deixa escapar alguma coisa.
Ela meneou a cabeça.

— Já pensei. E tenho certeza quase absoluta de que ele não deixou
escapar nada. Talvez fosse alguma coisa que �cou sabendo na Suécia.
Talvez tenha atinado com a solução de um problema crucial.

— Ele guardava alguma documentação em casa?
— Já procurei. Mas ele era uma pessoa muito cuidadosa. A palavra

escrita pode ser perigosa demais.
— Ele deu alguma coisa a algum amigo? Upitis, por exemplo?
— Não. Eu teria �cado sabendo.
— Ele con�ava na senhora?
— Nós con�ávamos um no outro.
— E con�ava em mais alguém?
— Obviamente con�ava nos amigos. Mas é preciso entender que

qualquer segredo con�ado a outrem representa um fardo a mais para a
pessoa. Tenho certeza absoluta de que ninguém sabia tanto quanto eu.

— Eu preciso �car a par de tudo. Cada detalhe, por menor que
seja, que esteja sabendo sobre essa conspiração é importante.

Baiba Liepa demorou para voltar a falar. Wallander percebeu que
começava a suar, tamanha a concentração em que estava.

— Alguns anos antes de nos conhecermos, lá pelo �nal da década
de 70, aconteceu uma coisa que lhe abriu os olhos para o que estava
ocorrendo no país. Ele mencionou várias vezes esse assunto, dizia que os
olhos de cada um precisam ser abertos de uma maneira própria,
individual. Usava uma metáfora que no começo eu não entendia.
Algumas pessoas são despertadas pelo canto do galo, outras porque o



silêncio é muito grande. Agora sei o que estava querendo dizer. O que
houve, há mais de dez anos, é que ele cuidou de uma longa e meticulosa
investigação que acabou levando à prisão do criminoso. Era um homem
que tinha roubado vários ícones de nossas igrejas, obras de arte
insubstituíveis que foram contrabandeadas para fora do país e vendidas
por somas colossais de dinheiro. Karlis não tinha a menor dúvida de que
o sujeito seria considerado culpado e condenado. Mas não foi.

— Por que não?
— Não chegou nem mesmo a ser julgado. O caso foi abandonado.

Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, claro, e exigiu um
julgamento. Mas sem qualquer aviso o sujeito foi libertado e todos os
documentos do caso declarados secretos. Meu marido recebeu ordens
para esquecer completamente o assunto. O homem que deu a ordem foi
seu superior. Ainda me lembro do nome, Amtmanis. Karlis estava
convencido de que era Amtmanis em pessoa quem protegia o criminoso;
talvez tivesse até participação nos lucros. Esse incidente o abalou
profundamente.

O inspetor se lembrou da noite nevoenta em que aquele major
baixinho e de vista fraca o visitara em sua casa. Sou um homem
religioso, ele tinha dito. Não acredito num Deus especi�co, mas mesmo
assim é possível ter fé.

— E depois disso?
— Eu ainda não o conhecia, na época, mas acho que passou por

uma crise muito séria. Talvez tenha pensado em se demitir da polícia.
Para falar a verdade, acho que fui eu que o convenci a continuar no
emprego.

— Como vocês se conheceram? Ela o olhou espantada.
— Isso importa?
— Talvez. Não sei. Tudo que sei é que tenho de continuar fazendo

perguntas, para talvez poder ajudá-la.
— Do mesmo jeito como todo mundo se conhece disse ela,

sorrindo. — Por intermédio de amigos. Eu tinha ouvido falar naquele
policial jovem que não era como os outros. Não que fosse um homem
bonito, mas eu me apaixonei assim que o vi.



— E então se casaram? E ele continuou na polícia?
— Ele era capitão quando nos conhecemos, mas foi promovido

com uma rapidez inusitada. Toda vez que galgava um degrau da
hierarquia, voltava para casa dizendo que estava com mais uma coroa
fúnebre invisível pendurada nos ombros. Continuou tentando encontrar
provas de um elo entre políticos eminentes, a polícia e as gangues. Tinha
decidido descobrir todas as ligações e certa vez mencionou um
departamento secreto do governo cujo único objetivo era coordenar os
contatos entre o submundo, os políticos e os policiais envolvidos. A
primeira vez que eu o ouvi mencionar a palavra conspiração foi cerca de
um ano atrás. Não se esqueça de que ele tinha a sensação de estar em
sintonia com os novos tempos. A perestroika em Moscou se alastrara e
tínhamos começado a nos reunir com mais frequência e a discutir mais
abertamente o que era preciso fazer no país.

— E o chefe dele ainda era Amtmanis?
— Amtmanis já tinha morrido. Murniers e Putnis se tornaram seus

superiores imediatos. Ele descon�ava dos dois. Tinha a nítida sensação
de que um deles estava envolvido e podia inclusive ser o líder da
conspiração na qual estava tentando penetrar. Dizia que havia um
condor e um abibe na polícia, mas não sabia quem era quem.

— Um condor e um abibe?
— O condor é um abutre, enquanto o abibe é uma ave pernalta

inofensiva. Quando menino, Karlis era muito interessado em pássaros e
chegou mesmo a sonhar em se tornar ornitólogo.

— Quer dizer que ele não sabia quem era quem? Pensei que ele
tivesse chegado à conclusão de que era o coronel Murniers.

— Isso foi bem depois, mais ou menos uns dez meses atrás. Karlis
estava na pista de uma imensa organização de trá�co de drogas. Dizia
que era um plano diabólico, capaz de nos matar a todos duas vezes.

— Capaz de nos matar a todos duas vezes. O que ele queria dizer
com isso?

— Eu não sei.
Baiba Liepa se levantou de chofre, como se tivesse �cado com

medo de ir mais além.



— Posso lhe oferecer um chá. Receio que não haja café.
— Eu adoraria uma xícara de chá.
Ela desapareceu na cozinha e nesse meio tempo Wallander tentou

decidir qual seria a pergunta mais importante a fazer em seguida. Tinha
certeza de que Baiba Liepa estava sendo sincera, mas continuava sem
saber que tipo de ajuda ela e Upitis esperavam dele. Duvidava que fosse
capaz de corresponder às expectativas. Sou apenas um simples policial de
Ystad, pensou. E vocês precisam de alguém como Rydberg. Só que ele
está morto, como o major. Não pode ajudá-los.

Baiba Liepa voltou com um bule e as xícaras numa bandeja. Devia
haver mais alguém no apartamento, pensou o inspetor A água não
poderia ter fervido tão rápido assim. Onde quer que eu vá, tem sempre
um espia escondido me vigiando, e eu entendo muito pouco do que de
fato está acontecendo. O inspetor percebeu que ela estava cansada.

— Por quanto tempo ainda podemos �car aqui?
— Pouca coisa. Minha casa certamente está sendo vigiada. Não

posso me ausentar por muito tempo, mas podemos continuar amanhã à
noite.

— Fui convidado para jantar na casa do coronel Putnis.
— Compreendo. E depois de amanhã?
Wallander fez que sim com a cabeça, tomou um gole de chá, que

estava fraco, e continuou com as perguntas.
— A senhora deve ter se perguntado o que o major estava

querendo dizer quando falou numa organização de trá�co de drogas
capaz de matá-los duas vezes. Deve ter discutido a questão com Upitis,
não?

— Certa vez Karlis falou que se pode usar qualquer coisa para fazer
chantagem. Quando lhe perguntei o que ele queria dizer com isso, ele
me disse que ouvira a frase de um dos coronéis. Nem sei por que estou
me lembrando desse detalhe. Talvez porque ele estivesse muito calado e
distante, na época.

— Chantagem?
— Foi essa a palavra que ele usou.
— E quem seria chantageado?



— Nossa pátria. A Letônia.
— Ele falou isso mesmo? Que um país inteiro podia �car sujeito a

chantagem?
— Falou. Se eu não tivesse certeza, não teria mencionado.
— Qual dos dois coronéis falou em chantagem?
— Acho que Murniers, mas não tenho certeza.
— O que o major achava do coronel Putnis?
— Dizia que Putnis não era dos piores.
— Signi�cando o quê?
— Que ele cumpre a lei. Não aceita suborno de qualquer um.
— Mas aceita?
— Todos eles aceitam.
— Mas não o major.
— Nunca. Ele era diferente.
Wallander percebeu que ela estava �cando inquieta. As outras

perguntas teriam de esperar.
— Baiba, e essa foi a primeira vez que a chamou pelo nome, —

Quero que você pense sobre tudo o que me contou esta noite. Depois
de amanhã, pode ser que eu lhe faça as mesmas perguntas.

— Claro. Eu não faço outra coisa a não ser pensar.
Por instantes, o inspetor achou que ela fosse chorar, mas Baiba

Liepa recuperou o autocontrole e se levantou. Afastou uma cortina que
cobria a parede dos fundos e ocultava uma porta. Abriu-a. Uma moça
entrou, sorriu e começou a recolher as xícaras e o bule.

— Esta é Inese, disse Baiba Liepa ao inspetor. — O senhor veio
visitá-la esta noite. Essa será sua explicação, caso lhe perguntem alguma
coisa. Conheceu-a na boate do hotel e ela se tornou sua amante. Não
sabe exatamente onde ela mora, apenas que a casa �ca do outro lado da
ponte. Também não sabe seu sobrenome, já que se trata de um caso
passageiro, só para os dias em que estiver em Riga. Acha que ela é
escrituraria.

Wallander ouviu tudo boquiaberto. Baiba Liepa disse qualquer
coisa e Inese fez pose para ele.



— Lembre-se do rosto dela. Inese irá buscá-lo depois de amanhã.
Vá para a boate depois das oito da noite. Ela irá encontrá-lo lá.

— E qual é o seu álibi?
— Fui a um concerto de órgão, depois visitei meu irmão.
— Seu irmão?
— Era ele quem estava dirigindo o carro.
— Por que vocês me puseram um capuz na outra noite?
— Eles têm mais tino que eu, para essas coisas. Não sabíamos,

naquele momento, se podíamos con�ar no senhor ou não.
— E o que acha que eu posso fazer para ajudar?
— Nós nos veremos depois de amanhã. Não temos tempo a perder,

foi a resposta evasiva que deu.
O carro os esperava no portão. Ela não disse uma palavra na volta.

Wallander descon�ou que estava chorando. Quando pararam, nas
proximidades do hotel, trocaram um aperto de mão. Baiba resmungou
alguma coisa em letão e Wallander saltou do carro, que desapareceu em
seguida. Estava com fome, mas mesmo assim subiu direto para o quarto.
Serviu-se de uma dose de uísque e se deitou debaixo das cobertas. Só
conseguia pensar em Baiba Liepa.

Passava das duas da madrugada quando tirou a roupa e deitou de
novo. Em sonhos, havia alguém a seu lado. Não era sua "amante" Inese,
mas outra pessoa, alguém que os coronéis que dirigiam seus sonhos
nunca lhe permitiam ver.

O sargento Zids passou para pegá-lo às oito horas em ponto. Às
oito e meia, o coronel Murniers foi vê-lo em sua sala.

— Acho que encontramos o assassino do major Liepa, falou.
Wallander olhou-o espantado.
— Está falando no sujeito que o coronel Putnis vem interrogando

nestes últimos dias?
— Não, não foi ele. Esse sem dúvida é um delinquente nojento,

que deve estar envolvido de um jeito ou de outro. Mas estamos com
outro homem. Venha ver!

Foram até o porão. Murniers abriu a porta de uma antessala com
um espelho de face dupla no fundo. E acenou para que Wallander desse



uma olhada. A saleta por trás do espelho tinha paredes nuas, uma mesa e
duas cadeiras. E numa das cadeiras estava Upitis. Com uma atadura suja
na testa e a mesma camisa que usara na noite em que tinham
conversado no chalé de caça.

— Quem é ele? Perguntou, sem tirar os olhos de Upitis. Receava
que o choque o traísse. Por outro lado, talvez Murniers já soubesse.

— Um homem em quem estávamos de olho fazia tempo. Um
acadêmico fracassado, poeta, colecionador de borboletas, jornalista.
Bebe demais, fala demais. Já passou vários anos preso, por vários tipos
de delito. Sabemos já há algum tempo que esteve envolvido em crimes
graves, embora jamais tenhamos conseguido provas contra ele.
Recebemos uma denúncia anônima de que talvez tenha algo a ver com a
morte do major Liepa.

— E existe alguma prova?
— Desnecessário dizer que ele não confessou nada. Mas temos

uma prova tão conclusiva quanto uma con�ssão voluntária.
— Qual?
— A arma do crime. Wallander se virou para Murniers. — A arma

do crime, repetiu o coronel. — Vamos voltar até minha sala, para que
eu possa colocá-lo a par dos antecedentes dessa prisão. O coronel Putnis
também vai participar.

Wallander seguiu Murniers pela escada. Reparou que o coronel
cantarolava baixinho. Alguém está me fazendo de bobo, pensou,
horrorizado. Alguém está me fazendo de bobo, mas não sei quem.

Não sei quem nem por quê.

*   *   *   
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PITIS foi indiciado. Durante as buscas em seu apartamento, a
polícia encontrara um porrete velho de madeira com alguns �os

de cabelo grudados. Ele não tinha um álibi para a noite em que o major
Liepa fora assassinado. Disse que havia se embebedado com amigos, mas
não se lembrava quais. Logo cedo, Murniers encarregara vários homens
de interrogar pessoas que pudessem lhe fornecer um álibi, mas ninguém
se lembrava de ter visto Upitis nem de ter sido visitado por ele.
Murniers estava gastando um bocado de energia nas buscas, ao passo
que o coronel Putnis parecia mais inclinado a esperar e ver que rumo as
coisas tomavam.

Wallander fez o possível para descobrir a verdade. Sua primeira
reação, ao ver o outro através do espelho de face dupla, foi achar que
Upitis tinha sido traído, mas depois começou a duvidar de tudo. Muita
coisa continuava nebulosa. Baiba Liepa falara sobre uma sociedade onde
a conspiração era o grande denominador comum, e essa frase ainda
ecoava em seus ouvidos. Mesmo que as suspeitas do major estivessem
corretas e Murniers fosse um policial corrupto, imaginá-lo como o
responsável pela morte do colega mergulhava o caso todo na irrealidade.
Estaria Murniers disposto a mandar um inocente para a cadeia só para se
livrar dele? Seria um ato de arrogância descomunal.

— Se ele for julgado culpado, coronel Putnis, qual será a pena?
— Somos su�cientemente antiquados para manter a pena de

morte no país. Matar um o�cial da polícia de alta patente é
praticamente o pior crime que se pode cometer. Imagino que vá ser



fuzilado. Pessoalmente, acredito que é uma pena adequada. Qual é sua
opinião a respeito, inspetor Wallander?

Wallander não deu resposta. Ver-se num país onde os criminosos
eram punidos com a pena de morte lhe parecia algo tão pavoroso que
�cou temporariamente sem fala.

Putnis estava dando tempo ao tempo, e o inspetor compreendeu
que os dois coronéis muitas vezes seguiam trilhas divergentes, sem que
um soubesse o que o outro estava fazendo. Putnis não fora nem mesmo
informado da denúncia anônima recebida pelo colega.

Pela manhã, enquanto Murniers trabalhava febrilmente atrás de
provas, Wallander convidara Putnis para ir até sua sala, pedira ao
sargento Zids que fosse buscar café e tentara fazer com que o coronel lhe
explicasse o que estava de fato acontecendo. Já tinha reparado que havia
uma certa tensão entre os dois policiais e, se sentindo mais confuso que
nunca, concluiu que não tinha nada a perder se abrisse um pouco o
jogo.

— Será que esse é o homem certo? Perguntou. — Que motivo ele
teria para matar o major Liepa? Como é que um porrete de madeira
com manchas de sangue e �os de cabelo pode servir de prova sem que
tenha havido antes um exame pericial? Talvez nem seja cabelo, pode ser
pelo de gato, não pode?

Putnis encolheu os ombros.
— Vamos ver no que dá. O coronel Murniers tem certeza do que

está fazendo. É muito raro que ele prenda o homem errado. Ele é bem
mais e�ciente que eu. Mas o senhor parece estar tendo algumas dúvidas,
inspetor. Posso lhe perguntar em que se baseia?

— Estou só pensando, mais nada. Quantas vezes já não prendi
criminosos que não pareciam nem um pouco suspeitos.

Ficaram alguns momentos em silêncio, tomando café.
— Claro, seria maravilhoso se o assassino do major Liepa fosse

apanhado, continuou o inspetor, — Mas esse Upitis não tem cara de
líder de uma organização criminosa que decidiu se livrar de um o�cial
da polícia.

É



— É muito possível que seja um viciado. Putnis hesitava na escolha
das palavras. — Os viciados em drogas podem ser levados a fazer
qualquer coisa. Alguém nos bastidores pode ter lhe dado a ordem.

— De matar um policial com um porrete? Uma faca, ou uma
pistola, ainda dá para entender. Mas um porrete? E como foi que ele
conseguiu carregar o corpo até o cais?

— Eu não sei. É isso que Murniers vai descobrir.
— E como vai indo o sujeito que o senhor está interrogando?
— Bem. Ele ainda não admitiu nada, mas vai acabar admitindo.

Estou convencido de que fazia parte da mesma gangue de
narcotra�cantes na qual estavam envolvidos os homens encontrados no
salva-vidas. No momento está sendo mantido na geladeira, para ter um
tempinho de repensar a situação toda.

Putnis voltou para sua sala e Wallander �cou absolutamente imóvel
na cadeira, tentando pôr ordem nas ideias. Não sabia se Baiba Liepa já
estava a par de que seu amigo Upitis fora preso e acusado de ter matado
o major. Voltou mentalmente ao chalé de caça na �oresta e foi obrigado
a admitir que era concebível que Upitis estivesse com medo. Medo
daquilo que o policial sueco podia saber e que o forçaria a lhe arrebentar
o crânio com um porrete. Uma a uma, todas as teorias estavam ruindo,
todas as pistas estavam esfriando. Tentou remontar o quebra-cabeça para
ver se algum elemento se salvava.

Depois de uma hora de contemplação silenciosa, concluiu que só
havia uma coisa a fazer: Voltar para a Suécia. Viera a Riga porque a
polícia da Letônia requisitara sua assistência. Não fora capaz de lhes
fornecer ajuda nenhuma e, agora que o culpado parecia ter sido detido,
não havia mais motivo para �car. Não tinha escolha senão aceitar a
própria confusão, aceitar que acabara sendo interrogado na calada da
noite por um homem que, no �m das contas, podia ser a pessoa que
estavam procurando. Desempenhara o papel de Herr Eckers sem saber
patavina sobre a peça em que supostamente atuava. A única coisa
sensata a fazer era voltar para casa o quanto antes e esquecer aquilo tudo.

No entanto, relutava. Para além de toda a incerteza e confusão
havia algo mais: o medo e a rebeldia de Baiba Liepa, o olhar abatido de



Upitis. Se por um lado quase tudo a respeito da sociedade letã estava
além de sua compreensão, por outro talvez pudesse ver coisas que os
letões não enxergavam. Decidiu esperar mais alguns dias. E, sentindo
que precisava fazer algo de prático em vez de �car sentado remoendo
coisas, pediu ao sargento Zids, que estivera aguardando com toda a
paciência no corredor, para lhe trazer os relatórios de todos os casos do
major Liepa nos últimos doze meses. Não vislumbrava nenhuma outra
forma de ir adiante, de modo que decidiu voltar no tempo e mergulhar
no passado recente do major. Talvez pudesse encontrar nos arquivos
algum elemento que fornecesse uma pista.

O sargento Zids mostrou sua e�ciência costumeira voltando meia
hora mais tarde, com uma pilha de pastas empoeiradas. Seis horas
depois, estava rouco e se queixando de dor de cabeça. Wallander não
permitira, nem a ele nem ao sargento, uma pausa para o almoço.
Reviram as pastas uma por uma: o policial letão traduzia, explicava,
respondia às perguntas do inspetor e então voltava a traduzir. Tinham
chegado à última página do último relatório da última pasta, e
Wallander teve de encarar a decepção. No ano anterior, o major Liepa
prendera um estuprador e um ladrão que havia tempos vinham
apavorando um dos bairros de Riga, resolvera dois casos de fraude postal
e solucionara três assassinatos ocorridos em famílias, em que o assassino
e a vítima se conheciam. Não encontrou nenhum vestígio daquilo que
Baiba Liepa a�rmava categoricamente ter sido a verdadeira tarefa do
marido. Não restava a menor dúvida de que o major Liepa tinha sido
um investigador consciencioso e por vezes até pedante, mas isso foi tudo
o que o inspetor pôde perceber de seu trabalho cotidiano. Depois de
mandar Zids devolver as pastas aos arquivos, pensou que a única coisa
digna de nota naquela papelada toda era justamente o que não estava ali.
O major Liepa guardara as anotações de sua investigação sigilosa num
outro lugar qualquer,

Wallander tinha certeza disso. Não poderia guardar tudo na cabeça.
Claro que ele sabia do risco de vir a ser eliminado. Portanto, como é que
poderia pensar em conduzir seriamente uma investigação dirigida às
gerações futuras sem que houvesse um testemunho por escrito em algum



lugar, qualquer que fosse? Ele poderia ter sido atropelado por um
ônibus, e não restaria registro de nada. Tem de haver alguma coisa
escrita em algum lugar, e alguém tem de saber onde é esse lugar. Baiba
Liepa, talvez? Ou Upitis? Haveria alguém nos bastidores da vida do
major, uma pessoa desconhecida até mesmo da mulher? Todo segredo
que con�amos a outrem vira um fardo para a pessoa em questão, Baiba
Liepa dissera. E essas certamente eram palavras do marido.

O sargento Zids voltou dos arquivos.
— O major Liepa tinha algum parente, além da mulher?
— Eu não sei. Mas a viúva deve saber.
Wallander não queria fazer essa pergunta a Baiba Liepa, ao menos

por enquanto. Achava que dali em diante não tinha alternativa senão
seguir o que parecia ser o procedimento normal, sem repassar
informações ou con�dencias desnecessárias, agindo sozinho, segundo
sua agenda particular.

— Tem de haver uma �cha pessoal do major Liepa falou. —
Gostaria de vê-la.

— Mas eu não tenho acesso a ela. Só pouquíssimas pessoas têm
acesso às �chas pessoais. Wallander apontou para o telefone.

— Ligue para alguém que tenha acesso. Diga-lhe que o policial
sueco quer ver a �cha pessoal do major Liepa.

O sargento acabou conseguindo falar com o coronel Murniers, que
prometeu que a �cha do major Liepa seria entregue imediatamente.
Quarenta e cinco minutos depois, ela chegou à mesa do inspetor. Estava
dentro de uma pasta vermelha, e a primeira coisa que ele viu ao abri-la
foi o rosto do major. Era uma foto antiga, e Wallander �cou surpreso ao
constatar que sua aparência mudara pouquíssimo em mais de dez anos.

— Traduza! Disse a Zids. O sargento meneou a cabeça.
— Não tenho autorização para ver o conteúdo das pastas

vermelhas.
— Se lhe deram permissão para pegar a pasta, certamente tem

permissão para traduzir o que há aí dentro para mim.
O sargento sacudiu mais uma vez a cabeça, com ar tristonho.
— Não tenho autorização para isso.



— Estou lhe dando a autorização. Tudo o que precisa fazer é me
dizer se o major Liepa tinha outro parente além da mulher. Depois eu
lhe darei ordens de esquecer tudo o que leu. Com muita relutância, Zids
se sentou e folheou a papelada. Dava a impressão de que mexia nos
papéis com o mesmo nojo que sentiria se estivesse manuseando
cadáveres.

O major tinha um pai. Segundo a �cha, com o mesmo nome de
batismo do �lho, Karlis, funcionário aposentado dos correios e residente
em Ventspils. Wallander se lembrou do folheto que a mulher de lábios
rubros do hotel lhe mostrara: continha detalhes de uma excursão ao
litoral e à cidade de Ventspils. O pai do major Liepa estava com setenta
e quatro anos e era viúvo. Wallander examinou o rosto do major uma
vez mais e empurrou a pasta para o lado. Nesse momento, Murniers
entrou na sala.

O sargento Zids mais que depressa se pôs de pé, tentando se
distanciar o máximo possível da pasta vermelha.

— Descobriu alguma coisa interessante? Murniers perguntou. —
Alguma coisa que tenhamos deixado passar?

— Nada. Ia agora mesmo mandar devolver a �cha aos arquivos. O
sargento pegou a pasta e saiu. — Como vai indo o interrogatório do
preso? O inspetor perguntou.

— Nós vamos acabar conseguindo que ele fale. O tom de Murniers
era frio. — Acho que pegamos o homem certo, ainda que o coronel
Putnis tenha suas dúvidas.

Também eu tenho minhas dúvidas, pensou ele. Talvez surja uma
brecha para tocar no assunto com o coronel Putnis esta noite, durante o
jantar. Para tentar descobrir em que se baseiam essas dúvidas. Foi nesse
exato momento que o inspetor decidiu que chegara a hora de embarcar
numa marcha solitária. Queria eliminar a própria confusão e não via
mais nenhum motivo para guardar consigo aquilo que pensava. No
reino da mentira, talvez a meia-verdade seja rainha, disse com seus
botões. Por que se ater aos fatos, quando à volta toda a verdade está
sendo torcida e virada do avesso?



— Tenho andado meio intrigado com uma coisa que o major
Liepa me falou quando esteve na Suécia. Não �cou muito claro o que
ele quis dizer com aquilo. Verdade que já tínhamos tomado um bocado
de uísque, mas parece que ele andava meio receoso de que alguns colegas
talvez não fossem totalmente con�áveis.

Murniers não mostrou o menor sinal de surpresa com o que
Wallander disse.

— Ele estava meio bêbado, claro, Wallander continuou, se
sentindo um tanto desconfortável por caluniar um colega morto, —
Mas acho que suspeitava que um de seus superiores estava
mancomunado com várias redes criminosas da Letônia.

— Uma a�rmação interessante, mesmo vindo de um indivíduo
embriagado. Murniers parecia pensativo. — Se ele falou em superiores,
só poderia estar se referindo ao coronel Putnis e a mim.

— Ele não mencionou nenhum nome.
— Mas deu algum motivo para suas suspeitas?
— Falou em trá�co de drogas. Sobre novas rotas abertas na Europa

do Leste. Achava impossível que essas rotas fossem exploradas sem a
proteção de gente do alto escalão.

— Muito interessante. Sempre considerei o major Liepa uma
pessoa racional ao extremo. Um homem com uma consciência muito
especial.

Ele não parece preocupado, pensou Wallander. Se o major Liepa
tivesse razão, ele estaria assim tão tranquilo?

— E que conclusões o senhor tirou disso tudo?
— Absolutamente nenhuma. Só achei conveniente mencionar o

assunto.
— E fez muito bem. Talvez fosse bom mencioná-lo também a meu

colega, o coronel Putnis.
Murniers se retirou. Wallander pôs o paletó e foi ao encontro do

sargento Zids no corredor. Ao chegar ao hotel, se deitou e dormiu por
uma hora. Obrigou-se a tomar uma chuveirada fria bem rápido e vestiu
o terno azul-marinho que trouxera da Suécia. Pouco depois das sete da



noite, desceu para o saguão, onde o sargento o aguardava debruçado no
balcão da recepção.

O coronel Putnis vivia no interior, ao sul de Riga, a uma boa
distância da capital. Wallander teve tempo de sobra para re�etir. Passara
os últimos dias cruzando a Letônia no escuro, sempre conduzido por
alguém. Movia-se na penumbra e pensava na penumbra. Sentado no
banco traseiro do carro, sentiu de repente uma pontada de saudade de
casa. Percebeu que o motivo era a inde�nição de sua missão. Olhando o
negrume, resolveu ligar para o pai no dia seguinte. O velho certamente
lhe perguntaria quando iria voltar.

Logo, diria. Logo, logo.
O sargento Zids saiu da estrada e cruzou portões altos de ferro. A

alameda que dava acesso à casa do coronel era o melhor trecho de leito
carroçável que o inspetor encontrara até então em sua estada na Letônia.
O carro parou ao lado de um terraço iluminado. Wallander teve a nítida
sensação de estar entrando num território diferente. Ao saltar do veículo
e ver que tudo em volta deixara de ser sombrio e decrépito, percebeu
que a Letônia tinha �cado para trás.

Putnis estava no terraço para recebê-lo. Trocara a farda militar por
um terno de corte excelente, que fez o inspetor se lembrar das roupas
usadas pelos mortos do salva-vidas. De pé a seu lado estava a esposa,
uma mulher bem mais nova que o marido. Na opinião de Wallander,
não teria nem trinta anos. Ao serem apresentados, viu que ela falava um
inglês impecável e entrou na bela mansão tomado por aquela sensação
muito especial de bem-estar que só se obtém ao �nal de uma longa e
extenuante jornada. O coronel Putnis, de copo de cristal em punho,
cheio de uísque, lhe mostrou a casa, sem fazer a mínima tentativa de
ocultar o orgulho. Wallander reparou que os aposentos eram mobiliados
com peças importadas do Ocidente, o que dava à casa um aspecto
luxuoso e ao mesmo tempo sóbrio.

Sem a menor sombra de dúvida eu seria igualzinho a esse casal, se
vivesse num país onde tudo parece prestes a acabar ou desmoronar,
pensou. Mas a casa deve ter custado uma fortuna e di�cilmente um
coronel da polícia ganharia tanto dinheiro assim. Suborno, pensou.



Suborno e corrupção. Mas reprimiu esse pensamento imediatamente.
Não conhecia o coronel e sua mulher Ausma. Talvez ainda houvesse
fortunas de família na Letônia, apesar de o governo ter tido quase
cinquenta anos para mudar todas as regras �nanceiras. Que sabia ele
sobre o assunto? Nada.

Jantaram à luz de um candelabro alto. Wallander deduziu, pela
conversa, que Ausma também trabalhava para a polícia, só que num
setor diferente. Teve a impressão de que seu trabalho era altamente
secreto e pensou que talvez pertencesse à seção local da KGB. Ausma lhe
fez várias perguntas a respeito da Suécia e o vinho o incentivou a ser
expansivo, apesar do esforço para se manter no controle.

Depois do jantar, ela foi para a cozinha fazer o café. Putnis serviu
conhaque numa sala de estar com vários conjuntos de poltronas de
couro. Wallander jamais ganharia o su�ciente para ter uma mobília
daquelas, mesmo que trabalhasse até o �m da vida, e esse raciocínio o
deixou agressivo. Sentia uma vaga responsabilidade pessoal. Era como
se, ao omitir sua desaprovação, estivesse contribuindo com os subornos
que haviam permitido ao coronel Putnis comprar aquela casa.

— A Letônia é uma terra de contrastes enormes, falou, tropeçando
nas palavras em inglês.

— E a Suécia, não?
— Claro que sim, mas não de forma tão óbvia quanto aqui. Seria

inimaginável para um policial sueco viver numa casa como esta.
O coronel Putnis estendeu as mãos, como se quisesse se desculpar.
— Minha mulher e eu não somos ricos, mas vivemos com

frugalidade durante muitos anos. Estou com cinquenta e cinco anos e
gostaria de ter uma velhice confortável. O que há de errado nisso?

— Não estou falando de certo ou errado. Estou falando das
diferenças. O major Liepa foi meu primeiro contato com alguém das
repúblicas bálticas. E me deu a impressão de vir de um país onde havia
muita pobreza.

— Existe muita gente pobre no país, não nego.
— Eu gostaria de saber qual é o jogo, de fato. O olhar do coronel

Putnis era penetrante.



— Acho que não entendi bem sua pergunta.
— Quanto a suborno. Corrupção. Ligações entre organizações

criminosas e políticos. Gostaria de obter uma resposta para algo que o
major Liepa me disse uma noite, quando esteve em minha casa. Uma
coisa que ele falou quando estava quase tão bêbado quanto estou agora.

O coronel Putnis o observava com um sorriso no rosto.
— Claro. Claro que lhe darei uma resposta, se puder. Mas antes

preciso saber o que foi que o major Liepa disse, exatamente.
Wallander repetiu a citação que inventara para o coronel Murniers

algumas horas antes.
— Existem irregularidades, claro, mesmo na força policial da

Letônia. Muitos o�ciais da polícia recebem salários baixos e a tentação
de aceitar suborno é grande. Ao mesmo tempo, no entanto, devo dizer
que o major Liepa tinha uma tendência a exagerar a situação. Sua
honestidade e sua capacidade de trabalho eram admiráveis, sem dúvida,
mas é bem possível que às vezes �zesse uma certa confusão entre fatos e
interpretações emocionalmente equivocadas.

— Quer dizer então que ele estava exagerando?
— Infelizmente, acho que sim.
— Mesmo quando declarou que um o�cial de alta patente da

polícia estava envolvido até o pescoço em atividades criminosas? O
coronel Putnis aquecia o conhaque entre as mãos.

— Devia estar se referindo ao coronel Murniers ou a mim. O que
me surpreende. Trata-se de uma acusação errônea e irracional.

— Mas não existe nenhuma explicação para ela?
— Talvez o major Liepa achasse que Murniers e eu estamos

envelhecendo muito devagar. Putnis sorria. — Talvez se sentisse
insatisfeito pelo fato de ambos estarmos atrapalhando sua própria
promoção.

— O major Liepa não me deu a impressão de estar especialmente
preocupado com a carreira. Putnis meneou sabiamente a cabeça.

— Permita-me sugerir uma explicação plausível para isso, inspetor,
não sem antes deixar bem claro que se trata de um assunto estritamente
con�dencial.



— Eu não costumo trair con�dencias.
— Cerca de dez anos atrás, o coronel Murniers sucumbiu a uma

triste fraqueza. Foi pego aceitando suborno do diretor de uma de nossas
indústrias têxteis, que fora detido sob suspeita de ter desfalcado a
empresa. O dinheiro foi considerado uma espécie de compensação por
Murniers ter feito vista grossa à oportunidade que alguns comparsas do
preso tiveram de ocultar documentos que forneceriam provas cruciais
para o caso.

— E depois disso, o que aconteceu?
— O assunto foi abafado. O empresário recebeu uma pena

simbólica e um ano depois foi nomeado presidente de uma das serrarias
mais importantes do país.

— E o que houve com Murniers?
— Nada. Ele �cou cheio de remorsos. Andava trabalhando demais,

na época, e passava por um doloroso e complicado divórcio. O tribunal
encarregado de julgar o caso decidiu que o delito deveria ser perdoado.
Talvez o major Liepa tenha concluído, erroneamente, que uma fraqueza
temporária constitui na verdade um defeito crônico de caráter. Essa é a
única explicação que posso lhe oferecer. Aceita mais um conhaque?

Wallander estendeu o copo. Algo o incomodava no que o coronel
Putnis e o coronel Murniers haviam dito, embora não fosse capaz de
atinar com o que fosse, exatamente.

Naquele momento, Ausma entrou com a bandeja do café e
começou a enumerar para o inspetor, com imenso entusiasmo, tudo o
que seria necessário ver antes de deixar Riga. Enquanto escutava, alguma
coisa o cutucava lá por dentro. Alguma coisa crucial fora dita, algo quase
imperceptível. Mas que lhe chamara a atenção, mesmo assim.

— A Porta Sueca-falou Ausma. — Não viu nem mesmo nosso
monumento da época em que a Suécia era uma das grandes potências da
Europa?

— Receio que não.
— A Suécia continua sendo uma grande potência, ainda hoje,

falou o coronel Putnis. — Um pequeno país, mas muito invejado
devido a suas enormes riquezas.



Temeroso de perder o �o da vaga suspeita que intuitivamente
registrara, o inspetor pediu licença e foi até o banheiro. Trancou a porta
e se sentou. Muitos anos antes, Rydberg lhe ensinara a importância de
seguir imediatamente uma pista que, de tão próxima, parece difícil de
enxergar. E de repente lhe veio. Era algo que Murniers dissera e que fora
contraditado pelo coronel Putnis minutos atrás, quase que com as
mesmas palavras.

Murniers falara sobre a racionalidade do major Liepa; o coronal
Putnis, sobre sua irracionalidade. Tendo em vista o que Putnis a�rmara
sobre Murniers, talvez isso não fosse tão difícil assim de entender Mas
ali, sentado sobre a tampa da privada, Wallander atinou que era
justamente isso que esperava da dupla. Que tivessem opiniões
diametralmente opostas. Descon�amos de Murniers, Upitis dissera.
Descon�amos que ele foi traído.

Talvez eu tenha entendido tudo errado, pensou. Talvez tenha visto
em Murniers o que deveria estar procurando no coronel Putnis. Aquele
que falou do major Liepa como um homem racional é justamente
aquele de quem eu esperava uma opinião contrária. Tentou se lembrar
da voz de Murniers e pensou que talvez o coronel estivesse dando a
entender algo mais. O major Liepa é uma pessoa racional, um policial
racional. Sugerindo com isso que suas suspeitas estavam corretas.
Considerou essa hipótese e percebeu que até então estivera
excessivamente inclinado a aceitar suspeitas e informações transmitidas
de segunda e terceira mão. Deu a descarga e voltou para seu café e seu
conhaque.

— Nossas �lhas, falou Ausma, com duas fotos emolduradas nas
mãos. — Alda e Lija.

— Também tenho uma �lha. Ela se chama Linda.
Durante o restante da noite, a conversa girou sem muita direção

para um lado e para outro. Wallander estava louco para ir embora, mas
não queria parecer mal-educado.

No entanto, era quase uma da manhã quando Zids parou diante
do hotel Letônia. Wallander cochilara no banco traseiro e percebeu que
bebera além da conta. No dia seguinte, acordaria exausto e ainda por



cima de ressaca. Ficou deitado na cama, olhando a escuridão durante
um bom tempo, antes de adormecer.

Os dois coronéis se fundiram numa imagem única. Jamais se
perdoaria se voltasse para a Suécia sem ter feito todo o possível para
lançar alguma luz sobre a morte do major Liepa. Existe uma conexão,
pensou. Entre o major, os mortos no salva-vidas e a prisão de Upitis.
Está tudo interligado. Mas eu ainda não consigo ver os elos da corrente.
E nas minhas costas, do outro lado dessa parede �na, estão pessoas
invisíveis registrando até minha respiração. Talvez amanhã relatem que
�quei horas rolando na cama, sem conseguir dormir. Talvez achem que
isso lhes permite ler o que me passa pela cabeça.

Um caminhão solitário passou fazendo barulho na rua lá em baixo.
Pouco antes de pegar no sono, lembrou que já fazia seis dias que

estava em Riga.

*   *   *   



N

Treze

A MANHÃ seguinte, Wallander acordou exatamente conforme o
previsto, cansado e de ressaca. As têmporas latejavam e, ao

escovar os dentes, achou que ia vomitar. Dissolveu dois comprimidos
para dor de cabeça num copo d'água e lamentou que sua capacidade de
passar a noite enchendo a cara fosse coisa do passado. Examinou o rosto
no espelho e constatou que estava cada vez mais parecido com o pai.
Além da tristeza por tudo quanto se fora para sempre, a ressaca trazia à
tona os primeiros vestígios da idade no rosto pálido e inchado.

Desceu para o restaurante às sete e meia, tomou uma xícara de café
e se forçou a engolir um ovo frito. Depois do café assentar no estômago,
começou a se sentir bem melhor. Tinha meia hora para si, antes que o
sargento fosse buscá-lo, e reviu uma vez mais toda a complicada
sequência de fatos desencadeados pelo aparecimento de dois mortos
bem vestidos na praia de Mossby. Tentou digerir a descoberta feita na
noite anterior, a possibilidade de que fosse Putnis, e não Murniers,
quem estivesse mexendo os pauzinhos nos bastidores, mas isso só serviu
para levá-lo de volta à estaca zero. Nada estava claro. Já percebera que as
investigações na Letônia eram conduzidas em circunstâncias totalmente
diferentes das da Suécia. Coligir dados e estabelecer provas era bem mais
complicado no cenário umbroso de um Estado totalitário.

Chegou à conclusão de que talvez a primeira coisa a ser decidida ali
era se havia um crime a ser investigado ou se não seria mais acertado
arquivar tudo na categoria dos "não-crimes.” Parecia-lhe fundamental
redobrar os esforços para extrair mais explicações dos coronéis. Do jeito



como as coisas caminhavam, não sabia se os dois estavam abrindo ou
fechando portas invisíveis a sua frente.

Por �m, se levantou da mesa e foi procurar o sargento Zids.
Enquanto percorriam as ruas de Riga, a visão da mistura de prédios
dilapidados e praças soturnas, desoladas, o encheu mais uma vez de uma
melancolia que até então ainda não tinha experimentado. Estremeceu ao
imaginar que as pessoas paradas nos pontos de ônibus ou andando
apressadas na Calçada sentiam essa mesma mágoa. De novo, teve
saudade de casa. Mas saudade do que, exatamente?

O telefone tocou assim que abriu a porta de sua sala. Mandara o
sargento buscar um café.

— Bom dia, falou Murniers, e deu para perceber na hora que o
sempre lúgubre coronel estava de bom humor. — Teve uma noite
agradável?

— Jantei muitíssimo bem, comida excelente, a melhor desde que
cheguei, Wallander respondeu, — Mas acho que bebi um pouco além
da conta.

— A moderação é uma virtude desconhecida neste país. Pelo que
entendi, o sucesso da Suécia se baseia na capacidade de viver com
sobriedade.

Antes que o inspetor pudesse pensar numa resposta à altura,
Murniers prosseguiu.

— Estou com um documento interessantíssimo aqui em minha
mesa e acho que ele pode ajudá-lo a apagar o remorso por ter se
excedido um pouco no excelente conhaque do coronel Putnis.

— Que tipo de documento?
— A con�ssão de Upitis. Escrita e assinada durante a noite.
Wallander não disse nada.
— Alô? Está me ouvindo?-Murniers perguntou. — Não quer dar

uma passada em minha sala agora mesmo?
No corredor, o inspetor encontrou o sargento Zids e, de xícara em

punho, entrou na sala de Murniers. O coronel estava sentado atrás da
mesa e, exibindo o sorriso cansado de sempre, pegou uma pasta
enquanto Wallander se acomodava.



— Aqui está a con�ssão do criminoso. A con�ssão de Upitis. Será
um verdadeiro prazer traduzi-la. Mas o senhor me parece um tanto
surpreso, inspetor.

— E estou. Foi o senhor que o interrogou?
— Não. O coronel Putnis deu ordens para que o capitão

Emmanuelis se encarregasse do interrogatório. E ele se saiu ainda
melhor do que esperávamos. Obviamente, é um policial com um futuro
brilhante pela frente.

Haveria traço de ironia na voz do coronel? Ou seria tão somente o
tom normal de voz de um o�cial da polícia exausto e desiludido?

— De modo que o poeta bêbado, colecionador de borboletas,
decidiu fazer uma con�ssão completa, continuou Murniers. —
Juntamente com dois outros cúmplices, Bergklaus e Lapin, ele admite
ter assassinado o major Liepa nas primeiras horas do dia 23 de fevereiro.
Os três aceitaram o trabalho como assassinos contratados. Upitis diz que
não sabe quem é o mandante, e isso provavelmente é verdade. O serviço
passou por várias mãos antes de acabar no endereço certo. Uma vez que
se tratava de um o�cial de alta patente, a soma envolvida era razoável.
Upitis e os outros dois senhores dividiram o pagamento, o equivalente a
cerca de cem anos de salários para um trabalhador letão. O contrato foi
feito mais de dois meses atrás. Bem antes de o major ter ido à Suécia. O
contratante não estabeleceu uma data para a execução. O principal era
que Upitis e seus comparsas não falhassem. Aí, de repente, isso muda.
Três dias antes do assassinato, ou seja, quando o major Liepa ainda
estava na Suécia, Upitis foi procurado por um intermediário e recebeu
ordens para liquidar o assunto assim que ele voltasse a Riga. O
intermediário não deu uma explicação para essa urgência, mas
aumentou a quantia em dinheiro e pôs um carro à disposição de Upitis.
Ele deveria ir a um cinema da cidade, o Spartak, todos os dias, pela
manhã e à noite. Numa das colunas que sustentam o telhado do prédio,
alguém escreveria um recado. Do tipo que vocês no Ocidente chamam
de pichação. O serviço deveria ser feito assim que essa inscrição
aparecesse. Ela apareceu na manhã do dia em que o major Liepa voltou.
Upitis se comunicou na hora com Bergklaus e Lapin. O intermediário



dissera que nesse dia o major seria induzido a sair de casa tarde da noite.
O que aconteceria depois era problema deles. Presumivelmente o major
estaria armado, de sobreaviso para resistir. O que signi�cava que teriam
de atacar assim que saísse do prédio. Claro que havia uma grande
probabilidade de que dessem com os burros n'água.

Murniers interrompeu a leitura e olhou para o inspetor.
— Estou indo muito depressa?
— Não. Acho que estou acompanhando tudo.
— Foram de carro até a rua onde morava o major Liepa,

continuou. — Tiraram a lâmpada do globo que �ca na porta da frente
do prédio e se esconderam nas sombras, munidos de armas diversas. Um
pouco antes, tinham ido a um bar e tomado umas e outras para se
fortalecer Assim que o major Liepa apareceu na porta, eles atacaram.
Upitis sustenta que foi Lapin quem o golpeou na nuca. Quando Lapin e
Bergklaus forem interrogados, com toda a certeza porão a culpa um no
outro. Mas, ao contrário da lei sueca, a nossa nos permite condenar mais
de uma pessoa, se �car provado que é impossível determinar quem foi o
assassino de fato. O major Liepa caiu no chão, o carro se aproximou e o
corpo foi en�ado no assento traseiro. A caminho do porto, ele voltou a
si, momento em que, segundo consta, Lapin o atingiu de novo na
cabeça. Upitis diz que o major estava morto quando o carregaram para o
cais. A intenção era sugerir que ele fora vítima de algum tipo de
acidente. Fadada ao insucesso, claro, mas parece que nem Upitis nem
seus cúmplices se esforçaram muito na tarefa de espalhar pistas falsas.

Murniers jogou a pasta de volta na mesa. Wallander se lembrou da
noite passada no chalé de caça, se lembrou de Upitis e de todas as suas
perguntas, do feixe de luz vindo de uma porta onde alguém escutava.
Nós achamos que o major Liepa foi traído. Nós descon�amos do
coronel Murniers.

— Como é que eles poderiam saber que o major Liepa voltaria
naquele dia?

— Provavelmente subornaram algum funcionário da Aero�ot. Para
isso existem as listas de passageiros. Claro que vamos investigar essa
questão.



— Por que o major foi assassinado?
— Os rumores se espalham muito rápido numa sociedade como a

nossa. Talvez o major Liepa estivesse se tornando uma pedra muito
incômoda no sapato de certos criminosos. Não conseguiram mais tolerá-
lo.

O inspetor re�etiu por alguns instantes antes de fazer a pergunta
seguinte. Ouvira o relato da con�ssão de Upitis e percebera que havia
alguma coisa errada. Terrivelmente errada. Sabia que aquilo tudo não
passava de invenção, mas não conseguia enxergar a verdade. As mentiras
se complementavam, impossível discernir o que de fato ocorrera, e
sobretudo o porquê. Compreendeu que não tinha pergunta nenhuma a
fazer. Não havia mais nada, apenas a�rmações vagas, frouxas.

— O senhor deve saber, claro, que não há uma palavra de verdade
na con�ssão de Upitis. Murniers lhe deu um olhar curioso.

— Por que não?
— Pelo simples motivo de que Upitis não matou o major Liepa,

claro. A con�ssão toda é uma fraude. Deve ter sido forçado a fazê-la. A
menos que tenha enlouquecido.

— E por que um criminoso da laia de Upitis não poderia ter
matado o major Liepa?

— Porque eu o conheci. Falei com ele. Estou plenamente
convencido de que, se há alguém neste país que pode ser excluído da
lista de suspeitos pela morte do major, esse alguém é Upitis.

O espanto de Murniers di�cilmente poderia ser uma encenação.
Quer dizer que não era ele a pessoa escondida na penumbra do chalé de
caça, escutando. Quem seria, então? Baiba Liepa? O coronel Putnis?

— Está me dizendo que se encontrou com Upitis?
O inspetor tomou a decisão-relâmpago de, mais uma vez,

contribuir com apenas parte da verdade. Não tinha escolha, era preciso
proteger Baiba Liepa.

— Ele foi me procurar no hotel e se apresentou. Reconheci-o
quando o coronel Putnis o apontou, pelo espelho duplo, na sala de
interrogatório. Quando apareceu para me ver, disse que era amigo do
major Liepa.



Murniers estava tenso e muito ereto na cadeira, com toda a atenção
concentrada no que Wallander acabara de lhe contar.

— Estranho. Muito estranho.
— Foi me procurar porque queria me contar que achava que o

major tinha sido assassinado por um dos colegas.
— Da polícia?
— Exato. Upitis esperava que eu pudesse ajudá-lo a descobrir o

que houve de fato. Como ele sabia da presença de um policial sueco em
Riga, não faço a menor ideia.

— O que mais ele falou?
— Que seus amigos não tinham prova nenhuma, mas que o major

Liepa dizia se sentir ameaçado.
— Ameaçado por quem?
— Por alguém da polícia. Talvez também pela KGB.
— E por que haveria de se sentir ameaçado?
— Pela mesma razão pela qual, segundo Upitis, os criminosos de

Riga decidiram que o major deveria ser eliminado. Existe uma ligação
óbvia.

— Que ligação?
— O fato de Upitis estar certo as duas vezes. Se bem que numa

delas tenha mentido. Murniers se pôs de pé num salto.
Wallander estava curioso. Será que dessa vez tinha passado dos

limites, ido longe demais? Mas a forma como Murniers o olhou sugeria
que o coronel estava quase lhe implorando um favor.

— O coronel Putnis precisa ouvir isso, falou.
— De fato. Precisa.
Murniers pegou o telefone e dez minutos depois Putnis entrava na

sala. Wallander não teve nem tempo de agradecer pelo jantar. Murniers
falou com ele em letão e, num tom agitado e solene, relatou o que o
inspetor acabara de contar sobre seu encontro com Upitis. Wallander
tinha certeza de que a expressão de Putnis deixaria entrever se era ele ou
não o ocupante das sombras naquele chalé de caça, mas o coronel não
deixou transparecer nada. Wallander continuava tentando encontrar
uma explicação plausível para que Upitis tivesse feito uma con�ssão



falsa, mas estava tudo tão confuso e obscuro que a certa altura desistiu.
A reação de Putnis foi bem diferente da de Murniers.

— Por que não nos contou que já tinha se encontrado com o
criminoso?

Wallander �cou sem saber o que dizer. Obviamente, rompera os
laços de con�ança que os uniam, mas ao mesmo tempo se perguntava se
teria sido mera coincidência estar jantando na casa do coronel Putnis na
noite da suposta con�ssão de Upitis. Haveria coincidências numa
sociedade totalitária? E não fora o próprio Putnis quem dissera que
preferia interrogar seus prisioneiros sozinho? A indignação do coronel
desapareceu tão depressa quanto irrompera. De novo com um sorriso no
rosto, pôs a mão no ombro do inspetor.

— Esse Upitis, o poeta colecionador de borboletas, é um sujeitinho
manhoso. É preciso reconhecer que foi uma tática muito boa, essa de
desviar a atenção sobre si mesmo indo visitar um policial sueco que
calhou de estar de passagem por Riga. Mas não há nada de falso em sua
con�ssão. Eu já esperava que ele cedesse. O assassinato do major Liepa
está solucionado. O que signi�ca que não há mais nenhum motivo para
que o senhor continue na cidade. Vou providenciar seu retorno o
quanto antes. Transmitiremos nossos agradecimentos ao Ministério do
Exterior sueco pelos canais o�ciais.

Só então Wallander caiu em si e compreendeu de que maneira
funcionava a gigantesca conspiração. Percebeu não apenas sua extensão
como também a engenhosa mistura de verdades e mentiras, de pistas
falsas e cadeias genuínas de causa e efeito; nesse momento �cou muito
claro para ele que o major Liepa fora de fato o policial honrado e
habilidoso que achava que fosse. Entendeu o medo de Baiba Liepa,
assim como sua rebeldia. Embora agora fosse obrigado a voltar para
casa, sabia que teria de vê-la de novo. Não só devia isso a ela como tinha
uma dívida para com o major morto.

— Claro. Mas gostaria de �car até amanhã. Tive pouquíssimo
tempo para apreciar esta linda cidade. Percebi isso ontem à noite, na
conversa com sua mulher.



Dirigira-se aos dois coronéis, exceto pela última frase, dita
especi�camente para Putnis.

— O sargento Zids é um excelente cicerone, continuou. —
Imagino que os senhores não vão se importar se eu me utilizar dos
serviços dele pelo resto do dia, ainda que meu trabalho aqui tenha
terminado.

— Mas é claro, falou Murniers. — E que tal comemorarmos o fato
de que este caso muito peculiar está prestes a ser resolvido? Não seria de
bom-tom de nossa parte permitir que voltasse para casa sem lhe
oferecermos ao menos uma lembrança ou um brinde.

Wallander pensou na noite que teria pela frente. Inese estaria a sua
espera na boate do hotel, �ngindo ser sua amante, para levá-lo ao
encontro de Baiba Liepa.

— Talvez ainda seja um pouco cedo. A�nal de contas, somos
policiais e não atores comemorando uma estreia bem-sucedida. Além do
mais, já tenho compromisso agendado para esta noite. Uma jovem que
concordou em me fazer companhia.

Murniers sorriu e tirou uma garrafa de vodca de uma das gavetas
da mesa.

— Isso é algo que nós nem pensaríamos em estragar falou. —
Vamos fazer um brinde aqui mesmo, agora! Eles estão com pressa,
pensou Wallander. Mal podem esperar para me ver pelas costas.

Beberam à saúde uns dos outros. O inspetor fez um brinde aos dois
coronéis, mas no íntimo continuava se perguntando se algum dia
descobriria qual deles assinara a ordem para matar o major. Essa era a
única dúvida que ainda tinha, a única coisa que não conseguira decifrar.
Putnis ou Murniers? Por outro lado, não restava mais a menor dúvida de
que o major Liepa estava certo. Suas investigações secretas o haviam
levado a uma verdade que se fora junto com ele para o túmulo, a menos
que tivesse deixado algum registro. E era isso que Baiba Liepa teria de
descobrir para poder saber quem matara seu marido, se Murniers ou
Putnis. Só então poderia entender o porquê da falsa con�ssão de Upitis,
numa tentativa desesperada de descobrir qual dos coronéis fora
responsável pela morte do major.



Aqui estou eu, bebendo ao lado de um dos piores criminosos que
já encontrei na vida, pensou o inspetor. Só que eu não sei qual dos dois
é ele.

— Nós o acompanharemos até o aeroporto pela manhã, é claro,
disse Putnis, quando o brinde terminou. Ao sair do Q. G., marchando
alguns passos atrás de Zids, o inspetor se sentia como um prisioneiro
recém-libertado.

À medida que os dois rodavam pela cidade, o sargento lhe
apontava diversos locais de interesse. Wallander olhava e mexia a cabeça,
resmungando "sei" e "muito bonito" conforme lhe parecesse apropriado.
Mas a cabeça estava a quilômetros dali. Pensava em Upitis e na opção
que obviamente lhe fora oferecida. O que teria Murniers, ou Putnis,
cochichado em seu ouvido? O que teriam tirado de seu estoque de
ameaças, tão vasto que Wallander mal se atrevia a imaginar quanto?

Talvez Upitis tivesse sua Baiba Liepa, talvez tivesse �lhos. Ainda
matavam crianças na Letônia? Ou bastaria apenas ameaçar com a
possibilidade de que no futuro todas as portas lhes seriam fechadas, que
o amanhã estaria terminado antes mesmo de começar? Era assim que
funcionava um Estado totalitário? Que opções teria tido Upitis?

Alegando ser o assassino, teria salvo a própria vida, a da família, a
de Baiba Liepa? O inspetor tentou se lembrar do pouco que sabia sobre
os julgamentos pró forma de toda a história do comunismo,
julgamentos que haviam desencadeado uma série de injustiças
tenebrosas. Upitis se encaixava naquele padrão, de um jeito ou de outro.
Wallander sabia que nunca seria capaz de entender como alguém podia
ser forçado a confessar crimes que jamais cometera, a admitir o
assassinato deliberado e a sangue-frio do melhor amigo.

Nunca vou saber, pensou.
Nunca vou saber o que houve e, pior, nunca vou ser capaz de

entender o que houve. Mas Baiba Liepa não, não é possível que ela não
saiba. Alguém está de posse do último testemunho do major, sua
investigação não morreu, continua viva, só que proscrita e escondida em
algum canto, em algum lugar onde não é só sua alma que monta guarda.
O que eu procuro é o Guardião, e isso Baiba Liepa tem de saber. Ela



tem de saber que em algum lugar existe um segredo que não pode ser
perdido. Mas que está tão bem escondido que ninguém a não ser ela será
capaz de achar e interpretar. Ela era a pessoa em quem ele con�ava, ela
era o anjo do major num mundo de anjos caídos.

O sargento Zids estacionou diante de um dos portões da muralha
da cidade velha e Wallander saltou, percebendo que aquela devia ser a
Porta Sueca mencionada pela mulher de Putnis. Sentiu um calafrio.
Esfriara de novo. Inspecionou distraído o muro de tijolos esfolados e
tentou decifrar alguns símbolos antigos entalhados. Desistiu quase na
mesma hora e voltou para o carro.

— Quer continuar? O sargento perguntou.
— Quero. Quero ver tudo o que houver para ser visto.
Notara que Zids gostava de dirigir e, absolutamente sozinho no

banco de trás, apesar do frio, apesar dos olhares frequentes do sargento
pelo espelho retrovisor, preferia o carro ao quarto de hotel. Pensava
sobre aquela noite, sobre como era fundamental que nada impedisse seu
encontro com Baiba Liepa. Por alguns momentos, cogitou procurá-la na
universidade, contar tudo o que sabia em algum corredor deserto. Mas
não fazia a menor ideia de qual matéria ela lecionava, não sabia nem
mesmo se havia mais de uma universidade em Riga.

Uma outra coisa começava a tomar forma em sua cabeça. Os
breves encontros com Baiba Liepa, ainda que fugazes e dominados pelo
ponto de partida cruel, haviam sido mais do que simples conversas sobre
uma morte repentina. Tinham tido um conteúdo emocional que ia
além, e muito, de tudo a que estava acostumado. Lá no fundo, ouvia a
voz implicante do pai censurando o �lho desgarrado, não só por ter
entrado para a polícia como por ser burro a ponto de se apaixonar pela
viúva de um o�cial morto da polícia da Letônia. E seria isso mesmo?
Será que ele tinha de fato se apaixonado por Baiba Liepa?

Como se tivesse lido seus pensamentos, o sargento Zids estendeu o
braço para fora da janela, apontando para um prédio comprido e feio,
que disse pertencer à Universidade de Riga. Pelo vidro embaçado do
carro, o inspetor contemplou o sombrio edifício de tijolo aparente. Em
algum lugar lá dentro estava Baiba Liepa. Todos os prédios o�ciais do



país se assemelhavam a presídios, e Wallander tinha a sensação de que
todos os seus ocupantes eram de fato prisioneiros. Mas não o major,
nem Upitis, embora Upitis agora fosse um prisioneiro real e não apenas
alguém engaiolado num pesadelo sem �m.

De repente, se sentiu cansado de rodar pela cidade e pediu que o
sargento o levasse de volta para o hotel. Sem saber direito por quê, disse
que retornasse às duas da tarde.

Assim que entrou, viu um dos sujeitos de terno cinza. Agora os
coronéis não precisavam mais disfarçar. Foi para o restaurante e se
sentou de propósito num lugar diferente, sem tomar conhecimento da
expressão de nervosismo no rosto do garçom que o atendeu. Até que dá
para dar uma boa chacoalhada nas coisas, pensou, furibundo.

É só me recusar a cooperar com a repartição encarregada da
distribuição de mesas. Aboletado na cadeira, pediu uma cerveja e uma
genebra. Reparou que o furúnculo que de vez em quando lhe aparecia
na nádega tinha voltado, o que o deixou ainda mais furioso. Permaneceu
no restaurante por mais de duas horas, e toda vez que esvaziava o copo,
fazia um sinal para que o garçom o enchesse de novo. À medida que foi
�cando embriagado, os pensamentos se embaralhavam em sua cabeça e,
num surto de sentimentalismo, se imaginou levando Baiba Liepa
consigo para a Suécia.

Ao sair do restaurante, não resistiu e acenou para o homem de
terno cinza, que continuava de guarda num dos sofás. Tomou o elevador
até o quarto, se deitou e dormiu.

Bem mais tarde, batidas na porta ecoaram em algum lugar dentro
de sua cabeça. Levou um tempinho até se dar conta de que era o
sargento. Saltou da cama, berrou para que ele esperasse um pouco e
passou água fria no rosto. Pediu então que o levasse para fora da cidade,
para uma �oresta qualquer onde pudesse caminhar e se preparar para o
encontro com a amante que o levaria até Baiba Liepa.

Fazia frio na �oresta, o chão sob seus pés era duro e parecia que se
encontrava numa situação impossível. Vivemos num tempo em que os
ratos estão perseguindo os gatos, pensou. Mas isso também não é
verdade, uma vez que ninguém mais sabe quem são os ratos e quem são



os gatos. O que resume com clareza minha situação. Como posso ser um
policial, quando mais nada é aquilo que parece ser, nada mais faz
sentido? Nem mesmo a Suécia, o país que antes eu pensava entender, é
exceção. Um ano atrás, eu dirigi um carro depois de beber muito além
da conta, mas não fui punido porque meus colegas se uniram para me
proteger. Mais um caso do criminoso apertando a mão daqueles que
estão em seu encalço. Só isso.

Caminhando entre os abetos, enquanto Zids esperava por ele no
carro preto, tomou a decisão de se candidatar ao emprego na
Companhia de Borracha de Trelleborg. Chegara a um ponto em que
uma decisão assim era inevitável. Sem sentir a mínima dúvida, sem
precisar se convencer, percebeu que chegara a hora de saltar fora. A ideia
o deixou de bom humor, e ele voltou para o carro. Em Riga, se despediu
do sargento, e quando pegava a chave na recepção, lhe entregaram uma
carta do coronel Putnis, informando que seu voo para Helsinque
partiria às nove e meia da manhã do dia seguinte. Subiu até o quarto,
tomou um banho de água morna na banheira e se deitou.

Ainda faltavam três horas para o encontro com Inese. Reviu uma
vez mais tudo o que acontecera até então. Tentou se colocar na pele do
major e imaginou o grau de desprezo que Karlis Liepa devia ter sentido.
Desprezo e impotência, por ter acesso às provas e não poder fazer nada
com elas. O major enxergara o âmago da corrupção que envolvia Putnis,
ou Murniers, quem sabe ambos, percebera que se criara no país uma
situação que nem mesmo a Má�a conseguira criar. Na Letônia, o crime
era organizado pelo próprio Estado. Liepa enxergara, e enxergara
demais, e por isso fora assassinado. Mas, em algum lugar, deixara um
testemunho, registros de investigações, provas. De repente, se sentou de
um pulo na cama.

Até ali, não tinha atinado com a consequência mais séria daquele
testemunho. Putnis, ou Murniers, ou ambos deviam ter tido a mesma
ideia, claro. Teriam chegado à mesma conclusão e estariam tão ansiosos
quanto ele para pôr as mãos nas provas que o major Liepa legara à
posteridade.



O medo voltou. Nada mais fácil do que providenciar o sumiço de
um policial sueco. Podia acontecer um acidente numa investigação
criminal que na verdade não passava de um jogo de palavras, e um
caixão de zinco seria enviado de volta à Suécia, com os mais profundos
pêsames. Talvez já descon�assem que sabia demais. Ou talvez aquela
decisão rápida de mandá-lo de volta fosse sinal de estarem seguros de
que não sabia de nada.

Não há ninguém aqui em quem eu possa con�ar, pensou o
inspetor. Estou completamente sozinho, e preciso fazer como Baiba
Liepa. Preciso resolver em quem con�ar e me arriscar a tomar uma
decisão que pode perfeitamente vir a ser a errada. Mas estou isolado e à
volta toda existem olhos e ouvidos que não hesitariam um segundo em
me despachar para o mesmo buraco para onde foi o major. E se uma
nova conversa com Baiba Liepa fosse um risco grande demais?

Levantou-se da cama e, da janela, olhou para os telhados.
Escurecera, eram quase sete da noite, e teria de tomar uma decisão.

Não sou um homem corajoso, pensou. E muito menos um policial
que faz pouco da morte e assume riscos sem hesitar. Quem me dera estar
investigando agora alguma fraude ou furto sem sangue num canto
sossegado qualquer da Suécia. Depois pensou em Baiba, em seu medo e
em sua rebeldia, e percebeu que nunca mais viveria em paz consigo
mesmo se não tentasse acudi-la.

Vestiu o terno e desceu pouco depois das oito da noite. Havia
outro sujeito de cinza lendo um jornal diferente no saguão, mas dessa
vez o inspetor não se deu ao trabalho de acenar. Embora ainda fosse
muito cedo, a boate já estava lotada. Wallander abriu caminho com uma
certa di�culdade, passando por diversas mulheres que lhe deram sorrisos
convidativos, até chegar �nalmente a uma mesa vazia. Sabia que não
devia beber mais nada, mas, quando apareceu um garçom, pediu um
uísque. Não havia nenhuma banda se apresentando, mas dos alto-
falantes pendurados no teto negro saía algum tipo de música estridente.
O inspetor tentou distinguir as feições das pessoas naquele mundo
obscuro de lusco-fusco, mas tudo se resumia a sombras e vozes abafadas
por uma música medonha.



Inese apareceu do nada e desempenhou seu papel com uma
segurança que o surpreendeu. Usando uma maquiagem pesada e uma
minissaia provocante, nem de longe lembrava a moça tímida que ele
conhecera dois dias antes. O inspetor se deu conta de que não estava
nem um pouco preparado para a encenação. Estendeu a mão para
cumprimentá-la, mas ela ignorou o gesto e se curvou para beijá-lo.

— Não dá para sairmos já. Peça uma bebida para mim. Ria. Faça
cara de quem está contente de me ver.

De olho na porta de entrada da boate e fumando nervosamente,
ela tomou um uísque. Wallander tentou desempenhar o papel do sujeito
de meia-idade lisonjeado com as atenções de uma jovem. Tentou varar o
muro de ruídos e contar sobre sua longa turnê pela cidade com o
sargento como cicerone. Quando lhe disse que iria embora no dia
seguinte, a moça levou um susto. Ficou curioso para saber quão
envolvida ela estava, se seria um dos amigos aos quais Baiba Liepa se
referira. Os amigos cujos sonhos eram a garantia de que o futuro do país
não daria em água de batata. Mas não posso con�ar nem mesmo nela,
pensou o inspetor. Também ela pode estar levando uma vida dupla, sem
outra opção possível, ou como uma última estratégia desesperada.

— Agora pague a conta, disse Inese. — Vamos sair daqui a pouco.
As luzes do palco tinham sido acesas e os músicos da banda, de

paletó de seda rosa, começavam a a�nar os instrumentos. Wallander
pagou ao garçom e Inese sorriu, �ngindo sussurrar tolices amorosas em
seu ouvido.

— Tem uma porta nos fundos, perto dos banheiros. Está trancada,
mas quando você bater alguém abrirá. Vai sair numa garagem. Tem um
Moskvitch branco estacionado lá, com um para-lama amarelo na frente,
do lado direito. Não está trancado. Entre no banco de trás. Eu vou logo
em seguida. Agora sorria, cochiche em meu ouvido, me dê um beijo e
saia.

O inspetor obedeceu às instruções, depois se levantou. Perto dos
banheiros, bateu numa porta de metal e na mesma hora escutou uma
chave girando. As pessoas entravam e saíam dos banheiros, mas



ninguém prestou a menor atenção quando o inspetor escapuliu para a
garagem.

Estou num país cheio de entradas e saídas secretas, pensou. Parece
que nada ocorre às claras. Era uma garagem exígua, pouco iluminada,
cheirando a gasolina e óleo de motor. O inspetor viu um caminhão sem
uma das rodas, algumas bicicletas e o Moskvitch branco.

Nem sinal da pessoa que lhe abrira a porta. Entrou no banco
traseiro e esperou. Pouco depois, Inese apareceu. Estava obviamente
com pressa. Deu partida no motor, as portas da garagem se abriram e ela
saiu do hotel, virando à esquerda, para longe das avenidas largas que
rodeavam o quarteirão do hotel Letônia. Ele reparou que ela não tirava
os olhos do espelho retrovisor e que a todo momento mudava de rumo,
seguindo algum mapa invisível. Depois de uns vinte minutos nesse
ziguezague, pareceu convencida de que não tinham sido seguidos. Pediu
um cigarro e Wallander acendeu um para ela. Cruzaram a ponte
comprida de ferro e entraram no labirinto de fábricas sombrias e
amontoados intermináveis de conjuntos habitacionais que mais
pareciam quartéis. O inspetor não tinha certeza se reconhecia ou não o
prédio diante do qual pararam.

— Corra, ela disse. — Não temos muito tempo.
Baiba Liepa abriu a porta e trocou algumas palavras rápidas com

Inese. Wallander se perguntou se ela já teria sido avisada de que ele iria
embora de Riga na manhã seguinte, mas Baiba não disse nada, apenas
pegou seu paletó e colocou-o no encosto de uma cadeira. Inese
desapareceu e eles estavam mais uma vez a sós na silenciosa sala de
cortinas pesadas. O inspetor não tinha ideia de como começar a
conversa, do que devia dizer, de modo que fez o que Rydberg tantas
vezes lhe recomendara. Descreva as coisas exatamente como são, pior do
que está, a situação não vai �car, diga apenas do jeito que é!

Ela afundou no sofá como se tivesse sido tomada por uma dor
horrível quando Wallander lhe contou que Upitis confessara ter
assassinado seu marido.

— Não é verdade, sussurrou ela.



— A con�ssão foi traduzida para mim. Diz que ele teve dois
cúmplices.

— Não é verdade! Ela berrou, e foi como se as comportas
�nalmente tivessem se rompido.

Inese apareceu em meio às sombras e olhou para ele. Wallander
soube imediatamente o que devia fazer. Passou para o sofá e pôs os
braços em volta de Baiba, que tremia e soluçava. O inspetor teve tempo
de registrar que ela poderia estar chorando pelo fato de Upitis ter
cometido uma traição tão vergonhosa que era impossível de
compreender, ou poderia estar chorando porque a verdade estava prestes
a ser suprimida por meio de uma con�ssão falsa e forçada. Ela soluçava
descontroladamente, agarrada a ele como se estivesse sofrendo de um
prolongado ataque de cólica.

Olhando a situação em retrospecto, pareceu ter sido aquele o
momento em que entregou os pontos e começou a aceitar o fato de que
estava apaixonado por Baiba Liepa. Percebera que o amor que agora
sentia tivera origem na necessidade que ela tinha dele. Perguntou-se
muito rapidamente se algum dia sentira algo parecido.

Inese entrou trazendo duas xícaras de chá. Acariciou de leve a
cabeça de Baiba Liepa, e a viúva do major parou de chorar quase no
mesmo instante. Seu rosto estava cor de cinza. Wallander contou então
o que tinha acontecido e que iria voltar para a Suécia no dia seguinte
pela manhã. Contou a história toda, tudo que conseguira montar do
quebra-cabeça até o momento, e se espantou ele mesmo ao ver que
soava convincente. Por �m, mencionou o segredo que devia existir em
algum lugar e ela balançou a cabeça, mostrando que tinha entendido.

— Claro, falou. — Ele deve ter escondido alguma coisa. Deve ter
feito anotações. Um verdadeiro testemunho não pode jamais se reduzir a
pensamentos não redigidos.

— Mas você não tem ideia de onde seria esse lugar?
— Ele nunca me falou nada a respeito.
— Há mais alguém que possa saber?
— Ninguém. Eu era a única pessoa em quem ele con�ava.



— O pai dele mora em Ventspils, não mora? Ela o olhou surpresa.
— Descobri a respeito dele. Achei que pudesse ser uma possibilidade.

— Ele gostava muito do pai. Mas jamais teria lhe con�ado os
documentos.

— Então onde pode tê-los escondido?
— Em casa não foi. Isso seria perigoso demais. A polícia teria posto

tudo abaixo, se achasse que podia haver qualquer coisa escondida ali.
— Pense, disse Wallander. — Volte no tempo, tente se lembrar.

Onde ele poderia ter escondido os papéis? Ela meneou a cabeça.
— Eu não sei.
— Ele deve ter previsto que isso poderia acontecer. Deve ter

imaginado que você entenderia, que você saberia da existência de provas
à espera de serem descobertas. Deve ser em algum lugar no qual só você
poderia pensar.

De repente, ela agarrou a mão dele.
— Você tem que me ajudar. Não pode partir.
— É impossível �car. Os coronéis jamais entenderiam por que não

voltei para a Suécia. E como eu poderia �car aqui sem eles saberem?
— Mas pode voltar. Ela continuava agarrada a sua mão. — Você

tem uma namorada aqui. Pode voltar como turista.
Mas é por você que estou apaixonado, pensou o inspetor. Não por

Inese.
— Você tem uma namorada aqui, ela repetiu.
Ele concordou, sem dizer nada. Tinha uma namorada em Riga.

Mas não era Inese.
O inspetor permaneceu em silêncio e ela não tentou fazê-lo falar.

Parecia convicta de que ele voltaria. Inese entrou na sala. Àquela altura,
Baiba Liepa já se recuperara do choque de saber que Upitis �zera uma
con�ssão.

— Em nosso país, a pessoa pode morrer se abrir a boca, e pode
morrer se não disser nada. Ou se disser a coisa errada. Se conversar com
as pessoas erradas. Mas Upitis é forte. Sabe que não vamos abandoná-lo.
Ele sabe que nós sabemos que a con�ssão é mentira. E é por isso que
vamos vencer, rio �m de tudo.



— Vencer?
— Só o que pedimos é a verdade. Só o que pedimos é decência,

algo fundamental. A liberdade de viver na liberdade em que escolhermos
viver.

— Isso é grande demais para mim, disse Wallander. — Eu só quero
saber quem matou o major Liepa. Quero saber por que dois homens
mortos foram parar na costa sueca.

— Volte para cá e eu lhe ensinarei certas coisas sobre meu país,
insistiu Baiba Liepa. — Não só eu. Inese também.

— Não sei. Baiba Liepa encarou-o.
— Você não pode ser o tipo de homem que abandona as pessoas.

Se fosse, Karlis teria se enganado. E ele nunca se enganava.
— Mas é impossível, o inspetor repetiu. — Se eu voltasse, os

coronéis �cariam sabendo na hora. Eu teria de ter uma identidade falsa,
um passaporte falso.

— Isso pode ser arranjado. A voz de Baiba Liepa estava animada.
— Desde que eu saiba que você vai voltar.

— Sou um policial. Não posso arriscar toda a minha vida
pro�ssional viajando pelo mundo com um passaporte falso.

Lamentou ter dito isso assim que as palavras cruzaram seus lábios.
Olhou Baiba Liepa nos olhos e viu o rosto do major assassinado.

— Está bem, falou devagar. — Eu volto.
Estava �cando tarde, já passava da meia-noite. O inspetor tentava

ajudar Baiba Liepa a localizar alguma pista de onde o major poderia ter
escondido suas provas. A concentração dela era absoluta, mas não
conseguiram encontrar um vestígio que fosse de nada. No �m, a
conversa foi simplesmente morrendo.

Wallander pensou nos cães que o procuravam na escuridão. Nos
cães do coronel que nunca cessavam de segui-lo. Com uma sensação
cada vez mais forte de irrealidade, viu que estava sendo sugado por um
complô que o traria de volta a Riga para conduzir uma investigação
criminal em segredo. Seria um não-policial num país com o qual não
tinha a menor familiaridade, e esse não-policial tentaria descobrir a
verdade em torno de um crime que muitos já consideravam



solucionado, acabado e arquivado. Sabia que a aventura toda era
loucura, mas não conseguia tirar os olhos do rosto de Baiba Liepa, cuja
voz vinha tão cheia de convicção que lhe era difícil resistir.

Eram quase duas da manhã quando Inese anunciou que chegara a
hora de irem embora. Deixou os dois sozinhos, para que se despedissem.

— Temos amigos na Suécia, ela disse. — Eles entrarão em contato
com você. Ajudarão a planejar seu retorno. Inclinou-se e beijou-o no
rosto.

Inese levou-o de volta ao hotel. Ao se aproximarem da ponte, ela
fez um gesto de cabeça para o espelho retrovisor.

— Agora eles estão nos seguindo. Temos de agir como um casal
apaixonadíssimo, que não consegue se separar, quando nos despedirmos
na frente do hotel.

— Farei o possível. Não seria conveniente tentar convencê-la a
subir até meu quarto? Ela riu.

— Sou uma moça direita, mas quando você voltar talvez a gente
possa chegar nesse ponto.

Ela partiu e ele �cou parado no frio intenso durante algum tempo,
tentando fazer cara de quem estava arrasado com a separação.

No dia seguinte, pegou o avião para Helsinque. Os dois coronéis o
escoltaram até o aeroporto e lhe deram um adeus caloroso. Um deles
assassinou o major, Wallander disse para si mesmo. Ou teriam sido os
dois? Como é que um simples policial de Ystad poderia algum dia
descobrir o que realmente acontecera?

Já era tarde quando chegou em casa e destrancou a porta de seu
apartamento na Mariagatan. O episódio todo já começava a se dissolver
e a assumir o aspecto de um sonho. Parecia que jamais veria Baiba Liepa
de novo. Ela teria de chorar a morte do marido sem jamais descobrir a
verdade.

Tomou um gole do uísque comprado no avião. Antes de ir para a
cama, passou um bom tempo ouvindo Maria Callas. Sentia-se cansado e
inquieto.

Perguntava-se como tudo aquilo iria terminar.



*   *   *   



S

Quatorze

EIS DIAS depois, recebeu uma carta. Encontrou-a no chão do hall
ao chegar em casa, depois de um dia longo e difícil na delegacia.

Durante a tarde toda caíra uma mistura de neve rala com chuva, e ele
levou um certo tempo a se sacudir e a bater as solas dos sapatos antes de
abrir a porta.

Mais tarde, chegaria a pensar que fora como se estivesse criando
coragem para aquele momento. Lá no fundo, sempre soubera que
fariam contato, mas ainda não se sentia preparado. O envelope sobre o
capacho era do tipo comum, de papel pardo. De início, pensou que
fosse material publicitário, já que havia o nome de uma empresa
impresso na frente.

Deixou-o sobre o aparador do hall e esqueceu totalmente o
assunto. Só depois de terminar de jantar, um peixe gratinado que �cara
no freezer tempo demais, é que se lembrou da carta e foi pegá-la. Era da
"Floricultura Lippman" e ele achou uma época meio estranha para uma
loja de jardinagem enviar catálogos, em pleno inverno. Quase pôs o
envelope direto no lixo, mas não conseguia resistir à tentação de dar
uma olhada até mesmo na correspondência publicitária mais
desinteressante, antes de jogá-la fora. Era um mau hábito adquirido na
pro�ssão. De vez em quando podia haver alguma coisa escondida em
meio dos pan�etos coloridos. Às vezes, tinha a impressão de estar
vivendo a vida de um homem compelido a virar cada pedra encontrada
no caminho. Tinha sempre de saber o que havia por baixo. Abriu o
envelope e viu que continha uma carta escrita à mão.

Eles tinham feito contato.



Largou a carta sobre a mesa da cozinha enquanto preparava um
café. Precisava de um tempo, antes de ler o que dizia.

Ao desembarcar do avião em Arlanda, uma semana antes, sentira
uma ligeira inquietação e, ao mesmo tempo, um certo alívio por não
estar mais num país onde fora vigiado o tempo todo. Num surto
inusitado de espontaneidade, ao entregar seu passaporte para vistoria
tentara entabular conversa com a mulher que estava no guichê da
imigração. "É bom estar de volta" tinha dito, mas ela mal se dignara a
olhá-lo e lhe devolvera o passaporte sem abrir.

Estou de volta à Suécia, fora a constatação imediata. Tudo muito
claro e alegre na superfície, aeroportos construídos como se jamais um
grão de poeira ou uma sombra pudessem penetrá-los. Tudo é visível,
nada é diferente daquilo que parece ser. Nossa aspiração nacional, nossa
religião, está santi�cada na constituição sueca, que assegura e proclama
ao mundo inteiro que deixar alguém morrer de fome é crime. Mas não
conversamos com estranhos a menos que sejamos obrigados, porque
tudo que não é familiar pode nos machucar, sujar nosso chão e empanar
o brilho de nossas luzes de néon. Nunca erguemos um império, de
modo que nunca tivemos de assistir a seu colapso, mas nos
convencemos de que criamos o melhor dos mundos possíveis e mesmo
sendo pequenos, somos os guardiães privilegiados do paraíso. Agora que
a festa acabou, nós nos vingamos tendo os funcionários de imigração
mais antipáticos do mundo.

O sentimento de alívio foi substituído quase que de imediato pela
depressão. No mundo de Kurt Wallander, naquele paraíso gasto ou no
mínimo meio destruído, não havia lugar para Baiba Liepa. Não
conseguia imaginá-la em meio a toda aquela luz, debaixo de todos
aqueles letreiros de néon que não falhavam nunca. Entretanto, já
começara a sentir saudade dela e, arrastando a mala pelo corredor
comprido que mais lembrava um presídio, para chegar ao terminal
doméstico onde aguardaria a conexão para Malmõ, já sonhava com seu
regresso a Riga, à cidade onde a matilha invisível o vigiara vinte e quatro
horas por dia. O voo para Malmõ atrasou e lhe deram um cupom com
direito a um sanduíche. Passara horas na lanchonete, vendo aviões

À



decolando e pousando debaixo da neve fraquinha. À sua volta, homens
de ternos elegantes falavam nos celulares e, por incrível que pareça, ele
chegou a ouvir um gordo vendedor de máquinas de lavar roupa usar seu
prodigioso brinquedo para contar a história de João e Maria a uma
criança. Encontrou um telefone público e ligou para a �lha.

Surpreendeu-se ao encontrá-la em casa e sentiu um prazer
instantâneo ao ouvir a voz dela. Brincou alguns momentos com a ideia
de passar alguns dias em Estocolmo, mas percebeu que ela estava
ocupada demais e nem mencionou o assunto. Em vez disso, pensou em
Baiba, em seu medo e em sua rebeldia, e se perguntou se ela de fato se
atreveria a acreditar que o policial sueco não a deixaria na mão. Mas o
que ele poderia fazer? Se voltasse, os cães farejariam seu rastro e não
haveria como despistá-los.

Já era bem tarde quando desembarcou em Sturup. Não havia
ninguém para esperá-lo, de modo que pegou um táxi para Ystad e, do
escuro do banco traseiro, papeou a respeito do tempo com o motorista,
que por sinal estava dirigindo depressa demais. Quando não restava mais
nada a dizer sobre a neblina e sobre os �ocos de neve dançando à luz dos
faróis, teve a súbita impressão de sentir o perfume de Baiba Liepa no
carro. Foi tomado de angústia ao pensar que não a veria mais.

No dia seguinte, foi ver o pai em Lõderup. A senhora que agora
cuidava da casa cortara o cabelo dele. Fazia muito tempo que o inspetor
não o via com um aspecto tão saudável. Comprara uma garrafa de
conhaque para lhe dar de presente, e ao ver o rótulo o pai balançou a
cabeça com ar de aprovação. Para sua própria surpresa, contou sobre
Baiba Liepa.

Estavam sentados no antigo galpão que servia de ateliê. Havia uma
tela inacabada no cavalete, a mesma paisagem imutável. Wallander
reparou que aquela seria uma das que tinham o galo silvestre no canto
inferior esquerdo. Ao chegar, com a garrafa de conhaque, o pai estava
colorindo o bico do galo, mas largara o pincel e limpara as mãos num
trapo cheirando a terebintina. O inspetor contou sobre a viagem a Riga
e aí, sem realmente entender por que, parou de descrever a cidade e
contou sobre o encontro com Baiba Liepa. Não falou que era viúva de



um o�cial de polícia que morrera assassinado, disse apenas o nome, que
a tinha conhecido e que sentia saudade.

— Ela tem �lhos? Wallander sacudiu a cabeça.
— E pode ter �lhos?
— Suponho que sim. Como é que eu vou saber uma coisa dessas?
— Mas deve saber que idade ela tem, não?
— Mais nova que eu. Uns trinta e três, acho.
— Então ainda pode ter �lhos.
— E por que você quer saber se ela pode ter �lhos?
— Porque eu acho que é disso que você está precisando.
— Mas eu já tenho Linda.
— Um só não basta. A pessoa tem de ter no mínimo dois �lhos

para saber do que se trata. Traga essa moça para a Suécia. Case com ela!
— Não é tão simples assim.
— Será que você tem de fazer uma baita complicação de tudo só

porque é da polícia?
Lá vamos nós de novo, pensou "Wallander. Assim que a gente

consegue entabular uma conversa, ele encontra um jeito de me censurar
por ter entrado para a polícia.

— Pode guardar um segredo? Perguntou. O velho o olhou
descon�ado.

— Como é que eu poderia evitar guardá-lo? Para quem eu poderia
contar?

— Estou pensando em pedir demissão da polícia. Talvez pegue um
outro emprego. Como encarregado da segurança de uma fábrica de
borracha em Trelleborg. Ainda não me decidi. Mas estou pensando na
possibilidade.

O pai o �xou por algum tempo, antes de responder.
— Nunca é tarde demais para usar de bom senso falou por �m. —

A única coisa de que vai se arrepender é de ter levado tanto tempo para
tomar a decisão.

— Eu disse talvez. Não é uma decisão de�nitiva, ainda.
Mas o pai não estava mais escutando. Voltara a seu cavalete, para

terminar o bico do galo silvestre. Wallander sentou num velho trenó e



observou-o em silêncio por um tempo. Depois voltou para casa,
pensando no fato de que não tinha ninguém com quem conversar.
Estava com quarenta e três anos de idade e sentia falta de alguém em
quem con�ar. Depois da morte de Rydberg, �cara mais sozinho do que
jamais poderia ter imaginado. A única pessoa que tinha era Linda. Era
impossível conversar com Mona, sua ex-mulher. Ela se tornara uma
estranha para ele. Não sabia coisa alguma de sua vida em Malmõ.

Ao passar por Kàseberga, pensou em fazer uma visita a Goram
Boman, que trabalhava na delegacia de Kristianstad. Talvez pudesse
conversar com o colega sobre tudo que lhe acontecera. Mas não o fez.

Voltou à ativa depois de redigir um relatório para Bjõrk. Martinson
e os outros colegas �zeram algumas perguntas na cantina, enquanto
tomavam um café, mas ele não demorou a perceber que ninguém estava
de fato interessado no que tinha para contar. Enviou seu currículo para a
fábrica de Trelleborg e mudou a disposição dos móveis da sala para
tentar recuperar um pouco que fosse do antigo entusiasmo pelo
trabalho. Bjõrk pelo visto notou a falta de ânimo do inspetor e fez uma
tentativa bem-intencionada mas vã de alegrá-lo, pedindo que o
substituísse numa palestra no Rotary Club. Wallander concordou e deu
uma conferência boba sobre a importância da tecnologia no trabalho da
polícia, durante um almoço no hotel Continental. Esqueceu tudo o que
disse assim que voltou a sentar.

Um dia, acordou convencido de que estava doente. Consultou o
médico da polícia, que fez um exame completo. O médico não
constatou nada de errado, mas aconselhou-o a continuar de olho no
peso. Tinha voltado de Riga na quarta-feira e no sábado à noite foi até
um restaurante em Àhus, onde havia uma pista de dança e som ao vivo.

Depois de dançar uma ou duas músicas com uma �sioterapeuta de
Kristianstad chamada Ellen, ela o convidou para sentar à sua mesa. Mas
ele não conseguia tirar o rosto de Baiba Liepa da cabeça, ela o seguia
feito uma sombra, e foi obrigado a dar uma desculpa para ir embora
cedo. Deixou Àhus pela estrada litorânea e parou no terreno deserto
onde todo verão aconteciam as feiras de quinquilharias. No ano anterior,
saíra feito um doido, revólver em punho, atrás de um assassino. O



terreno estava levemente coberto de neve, a lua cheia brilhava sobre o
oceano e ele via Baiba Liepa parada a sua frente. Voltou para Ystad,
entrou em casa e bebeu até quase perder os sentidos. Ligou o aparelho
de som num volume tão alto que os vizinhos começaram a bater nas
paredes. Acordou no domingo de manhã com palpitações, e o dia
avançou numa espera arrastada por algo inidenti�cável, algo inatingível.

A carta chegou na segunda-feira. Leu-a sentado à mesa da cozinha.
Fora escrita com uma letra bem desenhada e assinada por alguém que se
dizia chamar Joseph Lippman.

O senhor é um amigo de nosso país. Recebemos informações de Riga
sobre o trabalho maravilhoso que realizou lá.

Em breve terá notícias nossas, com mais detalhes sobre sua viagem de
volta.

Joseph Lippman.

Que trabalho "maravilhoso" seria esse? E quem era esse "nós" que
daria notícias em breve?

Ficou irritado com a brevidade do recado e com o tom que parecia
mais uma ordem. Será que ele não tinha querer naquela história? A�nal,
nunca concordara em entrar para um serviço secreto dirigido por gente
invisível. A angústia e as dúvidas eram bem mais fortes que a força de
vontade e a �rmeza. Queria ver Baiba Liepa de novo, isso era verdade.
Mas não con�ava nos próprios motivos. Sabia que estava se
comportando como um adolescente perdido de amor. Mesmo assim, ao
acordar na terça-feira de manhã descon�ou que lá no fundo já tinha
tomado uma decisão. Chegou à delegacia, participou de uma desoladora
assembleia do sindicato e em seguida foi falar com Bjõrk.

— Estive pensando se não daria para tirar aqueles dias a que eu
tenho direito. Bjõrk o olhou com um misto de inveja e profunda
simpatia.

— Quem me dera poder fazer o mesmo. A voz era pura
melancolia. — Acabei de ler um longo memorando da diretoria
nacional. Imaginei todos os meus colegas pelo país inteiro fazendo a



mesma coisa, cada um dos pobres coitados encurvado à mesa. Pois é. Eu
li de cabo a rabo. Depois �quei aqui pensando que não tenho a menor
ideia do que se trata. Temos de comentar sobre vários documentos
anteriores, relativos a um grande plano de reorganização policial, mas
não sei a quais documentos o memorando se refere.

— Peça uma licença, Wallander sugeriu. Com um gesto irritado,
Bjõrk empurrou para o lado um papel que estava a sua frente na mesa.

— Nem pensar. Só vou poder descansar quando me aposentar. Se
eu viver até lá, claro. Mas seria muita burrice morrer no cabresto. Você
quer umas férias, é isso?

— Estou pensando em ir esquiar nos Alpes. Uma semana. Se eu
sair agora, talvez isso ajude a resolver seus problemas de rota durante o
verão. Posso �car trabalhando e esperar até o �m de julho para tirar
férias. Bjõrk balançou a cabeça.

— E você conseguiu algum pacote turístico nesta época do ano?
Pensei que nesta época não tivesse mais lugar em parte alguma.

— Não. Bjõrk arqueou a sobrancelha.
— Não é improviso demais?
— Pretendo ir de carro até os Alpes. Não gosto de viajar em

excursão.
— Quem é que gosta?
De repente, Bjõrk assumiu a expressão formal que usava sempre

que julgava necessário lembrar a alguém quem era o chefe.
— E quais os casos que estão com você, no momento?
— Poucos. Aquela agressão em Svarte é o mais urgente de todos,

mas disso qualquer um pode cuidar.
— E quando está pensando em ir? Hoje?
— Na quinta está ótimo.
— Quanto tempo pretende �car fora?
— Tenho um crédito de dez dias. Bjõrk meneou a cabeça e fez

uma anotação.
— Acho uma boa ideia você tirar uma folga. Não tem andado com

uma cara muito boa ultimamente.
— Nem me fale, disse Wallander, escapulindo da sala do chefe.



Passou o resto do dia trabalhando no caso de agressão. Fez vários
telefonemas e ainda deu um jeito de responder a uma dúvida do banco
sobre um mal-entendido relacionado com o pagamento de seu salário.
Nesse tempo todo, esperava que algo acontecesse. Numa consulta à lista
telefônica de Estocolmo, veri�cou que havia várias pessoas cujo
sobrenome era Lippman, mas não encontrou nenhuma "Floricultura
Lippman!

Pouco depois das cinco da tarde, deu uma arrumada em sua mesa e
foi embora. No caminho, fez um desvio, parou numa loja nova de
móveis, entrou e achou uma poltrona de couro da qual gostou muito,
mas �cou horrorizado com o preço. Depois passou no mercado da
Hamngatan para comprar batatas e bacon. A jovem do caixa sorriu e
pareceu reconhecê-lo. Lembrou-se de que um ano antes, mais ou menos,
passara um dia tentando encontrar um sujeito que roubara a loja. Foi
para casa, preparou o jantar e depois arriou na frente da televisão.

Eles o procuraram pouco depois das nove da noite.
O telefone tocou e um homem falando um sueco estropiado pediu

que fosse até a pizzaria em frente ao hotel Continental. De repente,
Wallander se cansou daquele sigilo todo e perguntou o nome de quem
estava falando.

— Tenho motivos de sobra para descon�ar, explicou. — Quero
saber onde estou me metendo.

— Eu me chamo Joseph Lippman. Escrevi ao senhor.
— Mas quem é o senhor?
— Tenho um pequeno negócio.
— Um viveiro?
— Suponho que pode chamá-lo assim.
— E o que quer de mim?
— Acredito que me expressei com muita clareza na carta.
Wallander desligou. Mesmo porque não estava obtendo resposta

nenhuma. Sentia-se furioso por estar constantemente rodeado de faces
invisíveis que esperavam dele total interesse e disposição para cooperar.
Que provas tinha ele de que esse Lippman não era um capanga de um
dos dois coronéis letões?



Em vez de pegar o carro, desceu a Regementsgatan a pé até o
centro da cidade. Eram nove e meia da noite quando chegou à pizzaria.
Cerca de dez mesas estavam ocupadas. Mas não havia ali nenhum
homem que pudesse ser Lippman. Lembrou-se então de algo que
Rydberg lhe ensinara uma vez. Você sempre deve decidir se o melhor é
ser o primeiro ou o último a chegar num ponto de encontro
predeterminado. Não sabia se isso teria alguma importância nesse caso.
Sentou-se numa mesa de canto, pediu uma cerveja e esperou.

Joseph Lippman apareceu pouco antes das dez. Àquela altura,
Wallander já começara a se perguntar se a intenção não teria sido atraí-
lo para fora de casa. Mas, assim que a porta se abriu e o sujeito entrou, o
inspetor não teve mais a menor dúvida de que o recém-chegado era a
pessoa certa. Estava na casa dos sessenta anos e vestia um sobretudo
grande demais para seu tamanho. Movia-se devagar e com muito
cuidado por entre as mesas, como se tivesse receio de cair ou de pisar
numa mina. Sorriu para Wallander, tirou o sobretudo e se sentou de
frente para ele. Nervoso, não parava de olhar em volta. Numa das mesas,
dois homens faziam comentários terrivelmente grosseiros a respeito de
um terceiro que não se achava presente.

Wallander achou que Joseph Lippman era judeu. Pelo menos,
tinha todo o aspecto daquilo que o inspetor julgava ser um judeu típico.
O rosto coberto por uma barba grisalha de pelos duros, os olhos escuros
por trás de óculos sem aro. Por outro lado, que sabia o inspetor sobre a
aparência dos judeus? Nada.

A garçonete se aproximou e Lippman pediu um chá. O sujeito agia
com uma polidez tão grande que o inspetor descon�ou que ele já havia
suportado muita humilhação na vida.

— Estou muito agradecido pôr o senhor ter vindo. A voz era baixa
e Wallander teve de se inclinar para poder escutar o que o outro dizia.

— Não tive escolha, falou. — Primeiro uma carta, depois o
telefonema. Talvez fosse melhor começar me dizendo quem é o senhor.
Lippman meneou a cabeça.

— Quem eu sou não tem a menor importância. O senhor é que é
a pessoa importante, Herr Wallander.



— Não. Wallander sentiu que estava �cando irritado de novo. —
O senhor precisa entender que não tenho a menor intenção de ouvi-lo,
se não estiver disposto nem mesmo a me dizer quem é.

A garçonete chegou com o chá e eles esperaram até que ela se
afastasse.

— Meu papel é tão-somente o de organizador e mensageiro. Quem
precisa saber o nome do mensageiro? Não tem a menor importância.
Estamos nos vendo aqui esta noite e depois eu desapareço do mapa.
Provavelmente nunca mais nos veremos. O importante aqui, portanto,
não é fazer con�dencias e sim tomar decisões práticas. A segurança é
sempre uma questão prática. E no meu entender esse negócio de
con�ança também é uma questão prática.

— Nesse caso, podemos encerrar a conversa já.
— Tenho um recado de Baiba Liepa para o senhor Lippman falou,

mais que depressa. — Não quer ouvir nem isso?
Wallander relaxou. Observava o homem sentado na sua frente,

estranhamente encurvado, como se sua saúde fosse tão precária que
corresse o risco de desabar a qualquer momento.

— Não quero saber absolutamente nada até o senhor me dizer
quem é, acabou falando. — É muito simples. Lippman tirou os óculos e
com o maior cuidado despejou um pouco de leite no chá.

— Estou simplesmente pensando no seu próprio bem, Herr
Wallander. Nestes dias que correm, é quase sempre melhor saber o
menos possível.

— Já estive na Letônia. Já estive lá e acho que sei como é viver sob
observação constante, eternamente vigiado. Mas estamos na Suécia,
agora. Não em Riga. Lippman concordou, pensativo.

— Talvez o senhor tenha razão. Talvez eu seja um velho incapaz de
ver como a realidade está mudando.

— Os viveiros, disse o inspetor, tentando incentivá-lo a falar. —
Imagino que nem sempre tenham sido como são agora.

— Eu vim para a Suécia em 1941, disse Lippman, mexendo o chá.
— Era jovem, na época, e tinha a ingênua pretensão de me tornar um
artista, um grande artista. Fazia muito frio ao amanhecer, quando



avistamos a ilha de Gotland. E foi nesse momento que percebemos que
tínhamos conseguido o que queríamos, apesar de nosso barco estar
fazendo água e de haver vários companheiros a bordo gravemente
doentes. Estávamos subnutridos, com tuberculose. De todo modo,
nunca mais me esqueci daquele amanhecer gelado. Era começo de
março e eu decidi que pintaria uma tela que simbolizasse a liberdade.
Uma tela da costa sueca, o portão imaginário do paraíso, retratando um
cenário frio, congelado, com alguns penhascos negros quase
imperceptíveis em meio à bruma. Mas nunca pintei essa tela. Em vez
disso, fui ser jardineiro. Agora ganho a vida sugerindo plantas
decorativas apropriadas para escritórios. Percebi que as pessoas,
sobretudo as que trabalham nas novas empresas de tecnologia da
informação, têm uma necessidade insaciável de esconder suas máquinas
entre o verde das plantas. Jamais vou pintar o retrato do paraíso. Vou ter
de me contentar com o fato de tê-lo visto. Eu sei que o paraíso tem
muitos portões, assim como o inferno. É preciso aprender a distinguir
uns dos outros, caso contrário estamos perdidos.

— E isso era algo que o major Liepa conseguia fazer? Lippman não
se abalou à menção do nome do major.

— O major Liepa sabia que cara tinham os portões, mas não foi
por isso que teve de morrer. Morreu porque viu quem entrava e saía por
eles. Pessoas que têm medo da luz, porque a luz as torna visíveis a gente
como o major Liepa.

Wallander teve a impressão de que Lippman era um homem
profundamente religioso. Expressava-se como se fosse um sacerdote
diante de uma congregação.

— Eu vivi a vida toda no exílio, continuou Lippman. — Durante
os primeiros dez anos, até meados da década de 50, acreditei que um dia
poderia voltar a minha terra natal. Depois vieram os intermináveis anos
60 e 70, e perdi totalmente a esperança. Só mesmo os letões exilados há
muito, só os muito velhos, os muito jovens e os muito loucos
acreditaram que o mundo iria mudar a ponto de um dia termos a
possibilidade de voltar. Eles esperavam uma reviravolta dramática, ao
passo que eu achava que haveria um fecho arrastado e difícil para a



tragédia que mesmo então já parecia completa. Mas, de repente, as
coisas começaram a acontecer. Recebemos relatos misteriosos de nossa
terra, relatos otimistas. Vimos o gigante soviético começar a tremer,
como se �nalmente tomado por uma febre latente. E nos perguntamos
se era possível que estivesse de fato começando a acontecer aquilo em
que nunca ousamos acreditar. Ainda não temos a resposta a essa
pergunta, claro. Sabemos que podemos de novo ser enganados e
privados de nossa liberdade. A União Soviética está enfraquecida, mas
isso pode ser uma fase passageira. Nós não temos muito tempo de sobra.
O major Liepa sabia disso. E era o que o animava a seguir adiante.

— "Nós"? Quem o senhor chama de "nós"? Wallander quis saber.
— Todos os letões da Suécia pertencem a algum grupo. Nós nos

unimos em várias organizações como forma de substituir a pátria.
Tentamos ajudar as pessoas a preservar sua cultura, criamos várias linhas
de comunicação, estabelecemos os alicerces. Escutamos os gritos de
socorro e tentamos atendê-los. Lutamos sem descanso para evitar o
esquecimento. As organizações que fundamos no exílio têm sido nossa
maneira de substituir as cidades e aldeias que perdemos.

A porta de vidro se abriu e entrou um sujeito. Lippman reagiu na
hora. Wallander o reconheceu. Chamava-se Elmberg e era gerente de
um dos postos de gasolina da cidade.

— Não há motivo para alarme, falou. — Esse homem nunca fez
mal a uma mosca, desde que nasceu. Duvido inclusive que algum dia
tenha pensado na existência de um país chamado Letônia. É gerente de
um posto de gasolina.

— Baiba Liepa enviou um grito de socorro. Ela lhe pede que vá.
Precisa de sua ajuda.

Tirou um envelope do bolso interno do paletó.
— De Baiba Liepa, falou. — Para o senhor. Wallander pegou-o.

Não estava colado, e, com todo o cuidado, tirou de dentro a folha �na
de papel.

O recado era curto, escrito a lápis e, ao que parecia,
apressadamente.



Há um testemunho e um guardião, mas receio não ser capaz de
descobrir sozinha o lugar exato. Con�e no mensageiro como um dia con�ou
em meu marido. Baiba.

— Podemos lhe fornecer tudo aquilo de que precisar para chegar a
Riga, falou Lippman, quando Wallander acabou de ler.

— Mas vocês não vão conseguir me fazer �car invisível!
— Invisível?
— Se eu for a Riga, terei de me tornar outra pessoa. Como vai

conseguir uma coisa dessas? Como vai garantir minha segurança?
— Terá de con�ar em nós, Herr Wallander. Mas não temos muito

tempo.
O inspetor sabia que Lippman estava ansioso. Tentou se convencer

de que nada daquilo era real. Mas tinha plena consciência do mundo.
Baiba Liepa estava pedindo socorro, um dos milhares de brados de
socorro que ecoam o tempo inteiro por todos os continentes. Fora
dirigido a ele. Tinha a obrigação de acudir.

— Pedi uma licença no trabalho a partir da quinta-feira.
O�cialmente, estou indo esquiar nos Alpes. Posso �car fora pouco mais
de uma semana.

Lippman empurrou a xícara para o lado. No lugar da �sionomia
fraca e melancólica havia uma expressão de determinação feroz.

— Ótima ideia. Claro, um policial sueco vai para os Alpes todo
inverno, arriscar a pele nas pistas de esqui. Por que caminho?

— Via Sassnitz, atravessando de carro toda a antiga Alemanha
Oriental.

— Qual é o nome do hotel?
— Não faço a menor ideia. Nunca estive nos Alpes.
— Mas sabe esquiar?
— Sei.
Lippman estava concentrado, pensando. Wallander chamou a

garçonete e pediu um café. O outro meneou a cabeça distraído quando
o inspetor lhe perguntou se queria mais chá. Por �m, tirou os óculos e
limpou-os meticulosamente na manga do paletó.



— Ir para os Alpes é uma ótima ideia, repetiu. — Mas preciso de
um certo tempo para fazer os preparativos necessários. Amanhã à noite,
alguém vai ligar para o senhor informando em qual das balsas deverá
partir. Haja o que houver, não se esqueça de pôr os esquis no bagageiro
do carro. E faça as malas como se realmente estivesse indo esquiar nos
Alpes.

— Como acha que vou conseguir entrar na Letônia?
— Saberá tudo o que é preciso saber na travessia da balsa. Alguém

entrará em contato com o senhor. Terá de con�ar em nós.
— Não posso lhe garantir que aceitarei o plano de vocês.
— Neste nosso mundo, não existem garantias, Herr Wallander. Só

me resta prometer ao senhor que faremos todo o possível para superar os
obstáculos. Agora, não seria melhor pagar a conta e ir embora?

Despediram-se na porta da pizzaria. O vento aumentara outra vez e
agora uivava. Joseph Lippman fez um aceno apressado e desapareceu na
direção da estação de trem.

Wallander voltou a pé para casa, pensando no que Baiba Liepa
escrevera. Os cães estão no encalço dela, pensou. Ela está receosa e
preocupada. Os coronéis se deram conta de que o major deve ter
deixado um testemunho em algum canto. Ocorreu-lhe que não havia
tempo a perder. Não havia mais lugar para o medo nem para mudanças
de ideia. Tinha de acudir àquele pedido de socorro.

No dia seguinte, se preparou para a viagem.
Pouco depois das seis da tarde, uma mulher telefonou para dizer

que havia uma reserva para ele na balsa das cinco e meia da manhã do
dia seguinte, partindo de Trelleborg. Para seu completo espanto, ela se
disse funcionária da "Agência de Viagens Lippman"

Foi para a cama à meia-noite. A última coisa a lhe passar pela
cabeça foi que todo aquele esquema era uma doidice. Estava prestes a se
envolver voluntariamente em algo fadado ao fracasso. Ao mesmo tempo,
o pedido de socorro de Baiba era real, e ele se sentia compelido a atendê-
lo.

No dia seguinte bem cedo, pegou o carro e foi até o porto de
Trelleborg, de onde saía a balsa. Um dos funcionários do controle de



passaportes acenou para ele e perguntou para onde estava indo.
— Para os Alpes.
— Que maravilha.
— Faz bem dar uma escapada de vez em quando.
— Isso é o que precisamos fazer, todos nós.
— Eu não teria aguentado nem mais um dia.
— Bom, pelo menos por alguns dias, esqueça que é policial.
— Pode deixar. Mas sabia que aquilo decididamente não era

verdade. Estava prestes a embarcar em sua mais penosa missão. Uma
missão que nem sequer existia.

O céu amanhecera cinzento. Foi para o convés enquanto a balsa
zarpava. Estremeceu ao ver o mar aberto crescendo lentamente à medida
que o navio se afastava da terra. Aos poucos, a costa sueca desapareceu
de vista.

Estava na lanchonete comendo alguma coisa quando um homem
de uns cinquenta anos, de cara avermelhada e olhar evasivo, o abordou.
Disse se chamar Preuss e trazia instruções escritas, da parte de Joseph
Lippman, além de uma identidade nova em folha, que o inspetor usaria
dali em diante.

— Vamos dar uma volta no convés. Preuss sugeriu.
Havia uma neblina densa sobre o mar Báltico no dia em que

Wallander tomou o caminho de volta a Riga.

*   *   *   



N

Quinze

ÃO DAVA para ver a fronteira. Mas ela estava logo ali, dentro
dele, feito um rolo de arame farpado, abaixo do osso do peito.

Kurt Wallander estava com medo. Relembraria seus últimos passos
em solo lituano, a caminho da fronteira com a Letônia, como uma
marcha aziaga rumo a um país onde se pegaria berrando os versos de
Dante: abandonai a esperança, todos vós que aqui entrais! Daqui
ninguém sai, ou pelo menos nenhum policial sueco sai vivo.

O céu noturno surgira coalhado de estrelas. Preuss, que o
acompanhava desde o momento do contato a bordo da balsa de
Trelleborg, não parecia insensível ao que os esperava dali para a frente.
Mesmo no escuro, Wallander percebia a respiração rápida e irregular do
homenzinho.

— Temos de esperar. Preuss cochichou em seu quase
incompreensível alemão. — Warten, warten.

De início, o inspetor �cara furioso por terem lhe dado um guia que
não falava uma palavra de inglês. Perguntava-se o que Joseph Lippman
teria na cabeça para supor que um policial sueco que mal juntava três
palavras em inglês fosse capaz de falar alemão. Chegara perto,
pertíssimo, de cancelar a coisa toda, que aliás lhe parecia agora ser o
triunfo da fantasia mais absurda sobre o bom senso. Tinha a impressão
de que os letões haviam vivido tempo demais no exílio e perdido toda e
qualquer noção da realidade. Desorientados pela dor, exageradamente
otimistas ou pura e simplesmente doidos. Como é que esse tal de Preuss,
um sujeitinho franzino de cara assustada, poderia inspirar coragem
su�ciente no inspetor e, sobretudo, garantir a segurança necessária para



que ele pudesse entrar na Letônia como uma pessoa invisível,
inexistente? O que sabia ele a respeito desse Preuss, que simplesmente
aparecera na lanchonete da balsa? Que talvez fosse um cidadão letão
vivendo no exílio, que talvez ganhasse a vida vendendo moedas antigas
na cidade de Kiel, na Alemanha. Mas o que mais? Absolutamente nada.

Apesar disso, alguma coisa o impeliu a ir adiante, motivo pelo qual
se viu ao volante, com Preuss sentado ao lado cochilando o tempo todo,
seguindo as instruções que o outro lhe dava de vez em quando com o
dedo apontado para um mapa rodoviário. Viajaram no rumo leste por
toda a antiga Alemanha Oriental, e por volta das cinco da tarde estavam
a cinco quilômetros da fronteira polonesa, onde o inspetor deu ré e
entrou num celeiro em pandarecos próximo a uma casa em ruínas. O
homem que os recebeu também era um letão exilado, mas falava um
bom inglês. Prometeu que o carro �caria em total segurança até a volta
de Wallander. Esperaram até o cair da noite, depois atravessaram um
bosque de pinheiros até chegarem à fronteira. Ali cruzaram a primeira
linha invisível a caminho de Riga. Numa cidadezinha cujo nome o
inspetor esqueceu prontamente, foram recebidos por Janick, um sujeito
bastante gripado que os esperava com um caminhão velho e enferrujado.
A seguir veio uma passagem acidentada pela estepe polonesa, aos trancos
e trambolhões. Wallander pegou o resfriado do motorista e tudo que
queria na vida era uma refeição decente e um banho, mas só obteve
costeletas frias de porco e camas de campanha em casas geladas no
interior da Polônia. O avanço foi lento. Em geral viajavam à noite ou
pouco antes do amanhecer. O resto do tempo, dormiam ou �cavam
num silêncio desconfortável. Wallander tentou descobrir por que Preuss
vinha se comportando de maneira tão cautelosa. O que tinham a temer,
enquanto estivessem na Polônia? Não lhe foi fornecida uma única
explicação. Preuss entendia muito pouco do que o inspetor dizia e
Janick, quando não estava fungando, espirrando e espalhando germes na
direção do inspetor, cantarolava sem parar uma canção inglesa muito
popular na época da guerra.

Quando en�m chegaram à fronteira com a Lituânia, Wallander já
estava começando a odiar WE'LL MEET AGAIN. Podia perfeitamente



se achar no coração da Rússia, e não na Polônia. Ou na
Tchecoslováquia. Ou na Bulgária. Perdera completamente o sentido de
onde �cava a Suécia em relação ao local onde estavam. A insanidade da
empreitada se tornava mais óbvia a cada quilômetro que o caminhão
avançava rumo ao desconhecido. Viajaram pela Lituânia numa série de
ônibus, nenhum dos quais provido de molas, e quatro dias depois de
Preuss ter feito o primeiro contato com ele na balsa estavam próximos
da fronteira com a Letônia, no meio de uma �oresta recendendo a
resina.

— Warten, Preuss repetia sem parar. Ao que Wallander se sentava
obedientemente num toco e esperava. Estava com frio. Estava resfriado.

Até chegar a Riga já vou estar com pneumonia, pensava,
desesperado. De todas as idiotices que já �z na vida, esta é a mais
cretina, e não merece respeito, não merece mais nada além de uma boa
gargalhada de desdém. Eis-me aqui, um policial sueco entrando na
meia-idade, sentado num toco de árvore numa �oresta da Lituânia.
Alguém que perdeu de todo o bom senso e endoidou de vez. Mas não
havia como voltar atrás. Era óbvio que jamais seria capaz de retroceder
sem ajuda. Dependia inteiramente do maldito Preuss que o idiota do
Lippman lhe fornecera como guia e não tinha alternativa senão seguir
em frente, cada vez mais distanciado dos ditames da razão, até que
chegassem a Riga.

Na balsa, justamente na hora em que a costa sueca sumia da vista,
Preuss se apresentara. Wallander tomava um café na lanchonete.
Tinham ido para o convés, sob um vento cortante. O sujeito levava uma
carta de Lippman e foi com imenso espanto que o inspetor descobriu
que acabara de ganhar mais uma nova identidade. Dessa vez não seria
mais Herr Eckers e sim Herr Hegel, Herr Gottfried Hegel, um
representante de vendas alemão de uma editora de livros de arte e
partituras musicais. Não escondeu o espanto quando Preuss lhe
entregou o passaporte alemão, com uma foto devidamente colada e
carimbada. Reconheceu-a como sendo uma das que Linda tirara vários
anos antes. Como Lippman conseguira pôr as mãos nela era um
mistério. De modo que passara a ser Herr Hegel e, depois de muita



gesticulação e falatório teimoso de Preuss, acabou percebendo que
deveria entregar seu passaporte sueco. Estendeu-lhe o documento, ciente
de que estava fazendo uma loucura.

Fazia agora quatro dias que adquirira sua nova identidade. Preuss
trepara numa árvore derrubada e Wallander mal distinguia suas feições
na escuridão. O sujeito parecia estar olhando para o leste. Passava pouca
coisa da meia-noite. De repente, ergueu a mão e apontou ansiosamente
para o leste. Tinham pendurado um lampião a querosene num galho,
para não se perderem de vista. O inspetor se levantou e franziu os olhos
na direção apontada. Conseguiu divisar uma luzinha fraca, piscante,
como se um ciclista com um dínamo defeituoso estivesse vindo na
direção dos dois.

— Gehen! Cochichou Preuss. — Schnell, nun. Gehen!
Galhos e gravetos cutucavam e arranhavam o rosto de Wallander.

Estou cruzando a última fronteira, pensou, mas levo arame farpado no
estômago.

Chegaram a uma linha divisória cortada na mata como se fosse
uma rua. Preuss deteve o inspetor por alguns instantes, enquanto
escutava com a maior atenção, depois arrastou-o pelo espaço vazio até a
cobertura densa da �oresta em frente. Coisa de dez minutos depois,
chegaram numa trilha lamacenta de carroça e encontraram um carro à
espera. O inspetor viu o brilho de um cigarro aceso lá dentro. Alguém
saltou e caminhou até ele com uma lanterna na mão. De repente, lá
estava Inese na sua frente.

Levaria um bom tempo para esquecer a alegria e o alívio que sentiu
ao vê-la, ao encontrar algo de familiar depois de quatro dias mergulhado
no desconhecido. A moça lhe sorriu sob a luz fraca da lanterna, mas
Wallander não conseguiu pensar em nada para dizer. Preuss estendeu a
mão magricela para se despedir e em seguida foi engolido pela mata,
antes mesmo que o inspetor tivesse tido tempo de dizer adeus.

— É uma boa distância até Riga, disse Inese. — Acho melhor
irmos andando.

De vez em quando saíam da estrada para que ela descansasse um
pouco. Houve também um pneu furado, que Wallander conseguiu



trocar com imenso esforço. Em certo momento, se ofereceu para dirigir
um pouco, mas Inese simplesmente sacudiu a cabeça, sem lhe dar
qualquer explicação. Percebeu de imediato que alguma coisa acontecera.
Havia um quê mais rígido e mais determinado na �sionomia dela, algo
que não poderia ser atribuído apenas ao cansaço. Sentado em silêncio, a
seu lado, Wallander duvidava que tivesse forças para responder a
perguntas. Haviam lhe dito que Baiba Liepa o esperava e que Upitis,
cuja con�ssão fora noticiada pelos jornais, continuava preso.

— Desta vez, meu nome é Gottfried Hegel, falou, depois de duas
horas de viagem, quando pararam para encher o tanque com uma lata
de reserva que ele pegou do banco traseiro.

— Eu sei. Não é um nome muito bonito.
— Agora me diga por que eu estou aqui, Inese. Como é que eu

posso ajudar vocês?
Ela não respondeu. Em vez disso, perguntou se estava com fome e

lhe passou uma garrafa de cerveja e dois sanduíches de carne
embrulhados num saco de papel. Depois seguiram viagem. Em
determinado momento, Wallander cochilou, mas se forçou a continuar
acordado, com medo de que ela pegasse no sono na direção.

Alcançaram os arredores de Riga pouco antes do amanhecer. Era
dia 21 de março, aniversário de sua irmã. Numa tentativa de �orear a
nova identidade, decidiu que Gottfried Hegel tinha vários irmãos e
irmãs e que a caçula se chamava Kristina. Mentalmente, fez um retrato
de sua esposa, uma mulher um tanto masculinizada, com um início de
bigode, numa casa em Schwabingen, construída de tijolo aparente, com
um quintal bem arrumado mas sem nenhuma personalidade. A história
que Lippman fornecera sobre o dono do passaporte era para lá de vaga.
Wallander descon�ava que um interrogador experiente não levaria mais
de um minuto para demolir Gottfried Hegel e descobrir a fraude do
passaporte.

— Onde estamos indo? Perguntou.
— Estamos quase lá.
— Como é que eu posso ajudar, se ninguém me diz coisa alguma?

O que está escondendo de mim? O que aconteceu?



— Estou cansada. Mas estamos todos contentes que tenha voltado.
Baiba vai �car muito feliz. Vai cair no choro quando vir você.

— Por que evita responder às minhas perguntas? Aconteceu
alguma coisa, dá para perceber que você está morta de medo. O que
houve?

— As coisas �caram ainda mais difíceis nessas últimas duas
semanas, mas é melhor que Baiba lhe conte tudo. De todo modo, tem
muita coisa que eu mesma não sei.

Estavam atravessando os subúrbios intermináveis da cidade. O
contorno das fábricas aparecia muito vagamente sob o céu amarelado
pela iluminação pública. As ruas desertas envoltas em neblina levaram
Wallander a pensar que era justamente assim que imaginava os países da
Europa do Leste, países que se autodenominavam socialistas e que se
declaravam paraísos na terra. Inese parou em frente a um armazém
comprido, desligou o carro e apontou para uma porta baixa de ferro
numa das laterais.

— Vá até lá. Bata na porta que alguém vai abrir. Preciso ir embora.
— Vou vê-la de novo?
— Eu não sei. Baiba é quem decide.
— Já se esqueceu de que é minha namorada? Ela lhe deu um

sorriso fugaz antes de responder.
— Talvez eu tenha sido a namorada de Herr Eckers. Mas não

tenho muita certeza se gosto assim tanto de Herr Hegel. Sou uma moça
direita e não saio com qualquer um.

Wallander saltou e ela partiu imediatamente. Por alguns instantes,
considerou a hipótese de tentar encontrar um ponto de ônibus, ir até o
centro da cidade, procurar o consulado da Suécia, ou mesmo a
embaixada, e obter ajuda para voltar para casa. Não queria nem pensar
em como um diplomata sueco reagiria à história que tinha para contar.
Só podia torcer para que lidar com desequilibrados mentais fosse uma
das muitas habilidades do serviço diplomático. Mas era tarde demais
para isso. Teria de ir adiante com a missão na qual embarcara.

Cruzou o cascalho barulhento e bateu na porta de ferro. Um
homem barbudo que ele nunca tinha visto veio abri-la. Era vesgo mas



lhe fez um aceno amistoso de cabeça, espiou por cima de seu ombro
para se certi�car de que Wallander não fora seguido, depois o fez entrar
rapidamente e fechou a porta.

O inspetor estava num depósito de brinquedos. Para onde quer
que se virasse, via prateleiras de madeira cheias de bonecas do chão ao
teto. Era como se tivesse descido a uma catacumba povoada por rostos a
sorrir como se fossem caveiras malignas. Parecia um sonho. Talvez
estivesse de fato em sua cama, em seu apartamento na Mariagatan, em
Ystad, e nada do que o rodeava fosse real. Tudo o que precisava fazer era
respirar serenamente e esperar até acordar. Mas não havia nenhum
despertar bem-vindo pelo qual esperar. Três outros homens surgiram das
sombras, seguidos por uma mulher. O inspetor reconheceu o motorista
que permanecera o tempo todo calado no escuro, no dia em que
conversara com Upitis.

— Herr Wallander, falou o que abrira a porta para ele, — Estamos
contentíssimos que tenha vindo nos ajudar.

— Vim porque Baiba Liepa me pediu. E não por outro motivo
qualquer. É com ela que quero conversar

— Isso não será possível no momento, disse a mulher, num inglês
impecável. — Baiba está sendo vigiada o tempo todo, mas nós achamos
que temos uma maneira de levá-lo até ela.

Wallander se sentou numa cadeira capenga de madeira e recebeu
uma xícara de chá. Estava difícil divisar a �sionomia das pessoas naquela
penumbra. O vesgo, que parecia ser o líder do comitê de boas-vindas, se
agachou diante dele.

— Nós estamos numa posição di�cílima. Estamos todos sob
observação constante porque a polícia sabe que existe uma boa chance
de o major Liepa ter escondido documentos que podem ameaçar a
existência de muita gente.

— Quer dizer então que Baiba Liepa não encontrou nada?
— Ainda não.
— E ela tem alguma ideia de onde o major pode ter escondido os

papéis?
— Não. Mas acredita que o senhor pode ajudá-la.



— E como é que eu vou poder fazer uma coisa dessas?
— O senhor está do nosso lado, Herr Wallander. É um policial e

está acostumado a resolver charadas.
Eles são doidos, pensou, indignado. Vivem num mundo de sonhos

e eu sou a última chance deles. Súbito, compreendeu o que a opressão e
o medo fazem com as pessoas. Elas colocam suas esperanças todas em
algum salvador desconhecido que há de surgir do nada para redimi-los.

O major Liepa não era assim. Não con�ava em ninguém a não ser
em si mesmo e em seus con�dentes. Para ele, o alfa e o ômega de todas
as injustiças cometidas contra a nação dele eram realidade. Podia ser
religioso, mas não permitira que seus ideais religiosos fossem
obscurecidos por um deus. Agora que o major se fora e eles não tinham
mais um foco central que os orientasse, Kurt Wallander, o policial sueco,
teria de entrar na arena e envergar o manto caído.

— Preciso ver Baiba Liepa o mais depressa possível insistiu. — Essa
é a única coisa que importa de fato.

— Isso se dará no transcorrer do dia de hoje, disse o vesgo.
Wallander estava exausto. Seu maior desejo no momento era tomar

um bom banho, cair numa cama e dormir. Não con�ava no próprio
bom senso quando o cansaço era extremo. Receava cometer algum
engano que tivesse consequências fatais. O sujeito vesgo continuava
agachado a sua frente. O inspetor reparou que ele tinha um revólver
en�ado na cintura.

— O que acontecerá quando os papéis do major Liepa forem
encontrados?

— Teremos de achar um jeito de publicá-los. Mas o mais
importante é que o senhor os leve para fora do país e os entregue para
publicação na Suécia. Isso será um ato revolucionário, uma ocasião
histórica. O mundo saberá então o que tem se passado nesta nossa terra
sofrida.

O inspetor sentiu uma necessidade premente de protestar, de levar
aquela gente confusa de volta à trilha aberta pelo major Liepa, mas o
cérebro esgotado foi incapaz de atinar com a palavra em inglês para
"salvador" e tudo em que conseguiu pensar foi no absurdo, no fato



inacreditável de estar outra vez em Riga, num depósito de brinquedos,
sem ter a mínima ideia do que fazer a seguir. Depois, tudo aconteceu
rápido demais.

A porta do depósito se abriu de supetão, Wallander levantou da
cadeira e viu Inese correndo entre as �leiras de estantes aos gritos. Não
fazia ideia do que estava acontecendo, mas ao ouvir uma explosão
violenta se atirou atrás de uma prateleira forrada de cabeças de boneca.
O prédio foi inundado por holofotes e por uma série de estampidos,
mas somente ao ver o vesgo tirar o revólver e disparar é que percebeu
que o local estava sob forte tiroteio.

Engatinhou mais para trás das prateleiras, mas deu com uma
parede. O barulho era insuportável. Ouviu um berro e, quando se virou
para olhar, lá estava Inese caída sobre a cadeira da qual acabara de se
levantar. Com o rosto todo coberto de sangue, como se tivesse sido
baleada no olho. Estava morta. Nesse exato momento, o sujeito vesgo
cobriu a cabeça com o braço. Fora atingido, mas o inspetor não sabia
dizer se estava vivo ou não. Sabia que tinha de escapar, mas estava
encurralado num canto e o primeiro dos sujeitos fardados se aproximava
correndo, de metralhadora em punho. Sem hesitar, derrubou uma
estante cheia de bonecas russas que desabaram em cascata, se esticou no
chão e permaneceu imóvel debaixo daquele mar de brinquedos. Durante
o tempo todo, só pensava que dali a pouco seria descoberto e morto. O
passaporte falso não teria a menor utilidade. Inese estava morta, o
depósito fora cercado e o pessoal maluco e delirante que estava lá dentro
não tinha a menor chance de oferecer resistência.

O tiroteio cessou tão abruptamente como começara. O silêncio era
ensurdecedor. O inspetor tentava não respirar. Ouvia vozes, de soldados
ou de o�ciais da polícia, conversando entre si, depois identi�cou um
deles. Não havia a menor dúvida a respeito, era o sargento Zids.
Conseguiu divisar os homens fardados através de sua cobertura de
bonecas. Todos os amigos do major pareciam estar mortos e foram
levados em macas cinzentas de lona. Em seguida o sargento Zids surgiu
das sombras e deu ordens a seus homens para revistarem o depósito.
Wallander fechou os olhos, pensando que logo mais estaria tudo



acabado. Perguntava-se se algum dia Linda saberia o que acontecera de
fato com o pai, desaparecido durante umas férias nos Alpes, ou se seu
sumiço seria um eterno mistério nos anais da força policial sueca.

Mas ninguém veio lhe chutar as bonecas da cara. O eco dos tacões
foi desaparecendo aos poucos, a voz irritada do sargento parou de latir
ordens e restaram apenas o silêncio e o cheiro acre de munição.
Wallander não tinha ideia de quanto tempo permanecera ali deitado,
imóvel. No �m, o frio do chão de concreto o fez tremer de tal modo que
as bonecas começaram a chacoalhar. Sentou-se, cauteloso. Um dos pés
estava dormente ou então congelado, não tinha muita certeza. O chão,
cheio de sangue respingado. Havia buracos de bala em tudo quanto era
lugar e o inspetor se obrigou a respirar bem fundo algumas vezes, para
não vomitar.

Eles sabem que estou aqui, pensou. Era a mim que o sargento Zids
estava procurando. Ou talvez achem que eu ainda não cheguei. Talvez
achem que entraram antes da hora.

Obrigava-se a raciocinar, ainda que não estivesse conseguindo tirar
a imagem de Inese da cabeça. Precisava dar o fora daquele cemitério,
teria de aceitar o fato de que dali em diante estava por sua própria conta
e risco. Só havia uma coisa a fazer: encontrar a embaixada sueca. O
coração batia com violência, e ele temeu estar tendo um ataque cardíaco
do qual jamais se recuperaria. As lágrimas escorreram livres pelo rosto, à
lembrança de Inese. Mais tarde, não foi capaz de calcular quanto tempo
levara para recobrar o autocontrole e voltar a pensar racionalmente.

A porta de ferro fora trancada. Era provável que o depósito todo
estivesse sendo vigiado. Jamais conseguiria sair dali em plena luz do dia.
Por trás de uma das estantes derrubadas havia uma janela, quase
completamente tampada pela poeira. Abriu caminho até ela através dos
brinquedos estilhaçados e espiou. Havia dois jipes estacionados de frente
para o depósito. Quatro soldados montavam guarda ao prédio, as armas
prontas para entrar em ação. Wallander se afastou da janela e explorou o
depósito.

Estava com sede. Devia haver água em algum canto. Enquanto
procurava, a cabeça trabalhava em tempo integral. Era um homem



caçado e os caçadores tinham apresentado suas credenciais com uma
brutalidade impressionante. Estabelecer contato com Baiba Liepa estava
fora de questão. Seria o mesmo que assinar a própria sentença de
execução. Os dois coronéis, ou pelo menos um deles, fariam qualquer
coisa para impedir que as descobertas do major viessem a público. A
tímida e modesta Inese fora fuzilada a sangue frio, feito um animal
daninho. Talvez tivesse sido o simpático sargento Zids o autor do
disparo que atravessara o olho da moça.. Seu medo agora se misturava a
um ódio violento. Se tivesse uma arma nas mãos, não teria hesitado em
usá-la. Pela primeira vez na vida, se sentia pronto para matar outro ser
humano sem nem mesmo apelar para a desculpa da autodefesa.

Tempo para se viver e tempo para se morrer.
Fora esse o mantra que repetira para si mesmo no dia em que um

bêbado lhe dera uma facada no parque Pildamm, em Malmõ. Agora a
frase adquiria um signi�cado adicional.

Topou com um banheiro encardido onde havia uma torneira
pingando. Lavou o rosto, matou a sede, depois achou uma seção do
depósito isolada do resto, desatarraxou a lâmpada e se sentou no escuro
para aguardar a noite que teria de chegar em algum momento. Para
manter o medo sob controle, tentou se concentrar num plano de fuga.
De um jeito ou de outro, precisava chegar até o centro da cidade e
descobrir onde �cava a embaixada sueca. Teria de trabalhar com a
hipótese de que todo e qualquer o�cial de polícia, todo e qualquer
"boina preta" recebera ordens de �car de olho. Estavam todos à sua
procura. Sem a ajuda da embaixada, estaria perdido. Permanecer
incógnito por mais do que um período muito breve de tempo seria
completamente impossível. Também era provável que a embaixada sueca
estivesse sendo vigiada. Talvez os coronéis imaginem que eu já conheço
o segredo do major, pensou, caso contrário não teriam reagido dessa
maneira. Digo os coronéis porque continuo não sabendo qual deles está
por trás de tudo o que tem acontecido.

Cochilou um pouco e acordou assustado ao ouvir um carro
parando do lado de fora do depósito. De vez em quando, voltava até a
janela imunda. Os soldados continuavam ali, de prontidão. Wallander



sentiu o estômago embrulhado durante todo aquele dia interminável.
Não se conformava com a crueldade do que presenciara. Obrigou-se a se
pôr de pé e revistou o prédio inteiro, à procura de uma saída que não
fosse a porta principal. Por �m, encontrou um gradil numa parede, bem
perto do chão, tampando um buraco que talvez outrora abrigasse algum
tipo de ventilação. Wallander encostou a orelha na parede gelada de
tijolos para ver se ouvia algum sinal de soldados naquele lado do prédio,
mas não escutou coisa alguma.

O que faria se conseguisse sair do depósito? Não tinha a menor
ideia. Tentou descansar o máximo possível, mas não chegou a dormir. A
visão do corpo crispado de Inese, com o rosto coberto de sangue, não o
abandonou um só instante.

Veio a noite, e com ela um frio mais intenso.
Pouco depois das sete, decidiu que teria de ir embora. Com imensa

cautela, começou a soltar a grade enferrujada, o tempo todo na
expectativa de que de repente os holofotes fossem acesos, vozes alteradas
berrassem ordens e uma saraivada de balas esburacasse a parede. Ao �m
e ao cabo conseguiu soltar a grade, arrastá-la cuidadosamente para o
lado e entrar na abertura. De uma fábrica próxima, vinha uma luz
amarela mortiça que iluminava o terreno baldio vizinho ao depósito.
Tentou acostumar a vista à quase escuridão. Nem sinal dos soldados.
Dez metros mais adiante, viu uma �leira de carrocerias de caminhão
abandonadas e decidiu começar tentando chegar lá sem ser notado.
Respirou fundo, se agachou e correu como pôde até elas. Ao topar com
a primeira, tropeçou num pneu velho e bateu o joelho num para-choque
arrebentado.

A dor foi tremenda e ele pensou que o barulho fosse atrair
imediatamente a atenção dos soldados do outro lado do prédio. Mas
�cou ali parado por algum tempo e não aconteceu nada. O joelho
continuava doendo insuportavelmente e o sangue escorria pela perna.

E agora? Pensou na embaixada sueca, mas depois percebeu que não
podia nem queria desistir. Precisava fazer contato com Baiba Liepa e de
nada adiantaria enviar um pedido solitário de socorro. Agora que
escapara do depósito onde Inese e o vesgo tinham perdido a vida, se



sentia com forças su�cientes para pensar de modo diferente. Fora até lá
por causa de Baiba Liepa e era ela a pessoa que devia tentar encontrar,
mesmo que fosse a última coisa que �zesse na vida.

Esgueirou-se pelas sombras, se guiando por um muro que cercava a
fábrica, e acabou na rua. Continuava sem noção de onde estava, mas
ouvia um zumbido abafado que parecia ser o de uma estrada. Caminhou
na direção do som. De vez em quando cruzava com alguém e, em
silêncio, agradecia a Joseph Lippman por ter sido previdente o bastante
para insistir na necessidade de que o inspetor usasse apenas as roupas
que Preuss lhe levara numa maleta vagabunda. Caminhou durante uma
meia hora, se recolhendo nas sombras para evitar os carros da polícia e
pensando o tempo todo no que fazer em seguida. Tinha de admitir que
só havia uma pessoa a quem podia recorrer. Seria muito arriscado, mas
não tinha escolha. Signi�cava também que teria de passar mais uma
noite escondido. Fazia frio e precisava achar alguma coisa para comer, se
quisesse sobreviver até a manhã seguinte.

Sabia que jamais teria forças para ir a pé até o centro de Riga. O
joelho doía um bocado e ele não conseguia raciocinar direito. Seria
obrigado a roubar um carro. A simples ideia dos riscos que isso
acarretava o deixou horrorizado, mas era sua única opção. Reparara num
Lada estacionado numa rua por onde acabara de passar. Não estava
defronte de nenhuma casa e parecia curiosamente abandonado. Voltou
até lá. Tentou se lembrar de como se abria uma fechadura de carro e se
fazia uma ligação direta. Mas o que sabia ele sobre automóveis de
fabricação russa? Talvez fosse impossível dar a partida num Lada com os
métodos aperfeiçoados pelos ladrões suecos.

O carro era cinza e os para-choques estavam amassados. Wallander
�cou escondido nas sombras, observando o veículo e os arredores. Tudo
o que conseguia ver eram galpões com todas as luzes apagadas.
Caminhou até uma cerca arrebentada em volta de uma plataforma de
descarga do que outrora fora uma fábrica. Seus dedos estavam duros de
frio, mas ele conseguiu arrancar um pedaço de arame de uns sessenta
centímetros de comprimento. Fez um aro numa das pontas, depois
correu para o carro.



En�ou o arame pelo vidro da janela. Lidar com a maçaneta foi
mais fácil do que esperava. Entrou rápido e procurou a ignição e os �os.
Praguejou por não ter um fósforo sequer. O suor escorria por dentro da
camisa, mas ele sentia tanto frio que chegava a tremer. Por �m, de puro
desespero, arrancou o feixe todo de �os de trás da ignição e juntou as
pontas. O carro estava engatado e deu um tranco para a frente quando
houve a faísca. Voltou o câmbio para ponto morto e juntou as pontas
soltas dos �os outra vez. Assim que o motor pegou, procurou o breque
de mão sem conseguir encontrá-lo, apertou todos os botões à vista na
tentativa de achar o dos faróis, e então engatou a primeira.

Isto é um pesadelo, pensou. Sou detetive-inspetor da polícia sueca,
não um doido com um passaporte alemão roubando carros na capital da
Letônia. Continuou na mesma direção que percorrera a pé,
experimentando as marchas e se perguntando por que aquele carro fedia
tanto a peixe.

Depois de algum tempo, chegou à estrada cujo barulho ouvira ao
sair do depósito de brinquedos. O carro quase morreu quando entrou
na pista, mas conseguiu mantê-lo funcionando. As luzes de Riga
começaram a aparecer. Já tinha decidido que tentaria encontrar o bairro
em volta do hotel Letônia e que jantaria num dos pequenos restaurantes
que vira por ali. Uma vez mais, agradeceu em silêncio a Joseph
Lippman, que providenciara para que Preuss lhe fornecesse um pouco
de dinheiro em moeda local. Não fazia ideia de quanto tinha no bolso,
mas esperava que fosse su�ciente para uma refeição. Atravessou o rio e
virou à esquerda, na avenida beira-rio. Não havia muito trânsito, mas ele
empacou atrás de um bonde e se viu imediatamente alvo das buzinadas
furiosas de um táxi que vinha logo atrás e fora forçado a brecar de
repente. Estava �cando nervoso, arranhando as marchas, e só conseguiu
se ver livre dos trilhos do bonde ao virar numa rua lateral. Tarde demais,
descobriu que entrara na contramão. Um ônibus vinha descendo no
sentido contrário, a rua era estreita demais, e por mais que ele mudasse a
posição da alavanca do câmbio, não havia jeito de achar a marcha a ré.
Estava prestes a abandonar o carro no meio da rua e fugir quando
conseguiu �nalmente engatar a marcha e voltar de ré a rua toda. Virou



numa das ruas próximas ao hotel Letônia e estacionou num local
permitido. Estava encharcado de suor e sabia que corria o risco de
apanhar uma pneumonia se não conseguisse tomar logo um banho
quente e trocar de roupa.

Um sino de igreja bateu as horas: quinze para as oito. Atravessou a
rua e entrou num bar enfumaçado. Por sorte, achou uma mesa vazia. O
pessoal que conversava animado em volta dos canecos de cerveja não
deu mostras de ter reparado em sua presença, não havia o menor sinal
de ninguém fardado e Wallander pôde então reassumir o papel de
Gottfried Hegel, representante de vendas em viagem de negócios. Numa
ocasião, na viagem com Preuss pela Alemanha, ao pararem num
restaurante vira que a palavra em alemão para cardápio era Speisekarte,
de modo que foi o que disse. Infelizmente, ele estava todo escrito em
letão e Wallander teve de se contentar em apontar para um dos pratos.
Trouxeram-lhe um picadinho de carne, e ele pediu uma cerveja para
acompanhar. Por alguns momentos, a cabeça �cou completamente
vazia.

Sentiu-se melhor depois de comer. Pediu café e percebeu que
voltara a raciocinar. Sabia exatamente como passar a noite. Tudo que
precisava fazer era tirar partido daquilo que descobrira a respeito do
país: que tudo tinha seu preço. Na primeira estada em Riga, reparara
que logo atrás do Letônia havia várias pensões e hoteizinhos
vagabundos. Entraria num daqueles muquifos brandindo seu passaporte
alemão, depois poria algumas notas de cem coroas suecas sobre o balcão
e com isso compraria um pouco de paz e sossego, evitando ao mesmo
tempo perguntas desnecessárias. Havia o risco de que a polícia tivesse
instruído todos os hotéis de Riga a �carem de sobreaviso, mas esse era
um risco que teria de correr. Sua identidade alemã certamente lhe
concederia uma noite de sono. Com um pouco de sorte, talvez
conseguisse encontrar um recepcionista cujo instinto primeiro não fosse
sair correndo para delatá-lo à polícia.

Tomou seu café e pensou nos dois coronéis. E no sargento Zids,
que talvez fosse pessoalmente responsável pelo assassinato de Inese. Em
algum lugar, nessa escuridão medonha, estava Baiba Liepa, a sua espera.



Baiba vai �car muito feliz. Essas tinham sido praticamente as últimas
palavras que Inese pronunciara em sua curtíssima vida.

Olhou para o relógio sobre o balcão do bar Quase dez e meia da
noite. Pagou a conta e calculou que ainda tinha mais que o su�ciente
para um quarto de hotel. Saiu do bar e parou diante do hotel Hermes,
não muito longe dali. A porta externa estava aberta e ele galgou um
lanço de degraus barulhentos até o andar superior. Havia uma cortina
puxada para um lado e uma velha corcunda olhando para ele por trás de
óculos de lentes grossas. Ele lançou-lhe o sorriso mais simpático que
conseguiu, disse "Zimmer" e colocou o passaporte em cima do balcão. A
mulher balançou a cabeça, disse alguma coisa em letão e lhe deu uma
�cha para preencher. Como ela nem se dera ao trabalho de olhar o
passaporte, tomou uma decisão repentina e resolveu assinar com um
outro nome, inventado. Estava tão atrapalhado que o único em que
conseguiu pensar foi Preuss. Martin Preuss, trinta e sete anos, natural de
Hamburgo. Com um sorriso simpático, a mulher entregou a chave e
apontou para um corredor atrás dele. A menos que os coronéis estejam
tão desesperados para me encontrar que decidam dar uma batida ainda
hoje em todos os hotéis de Riga, vou conseguir passar uma noite em
paz, pensou. Nem é preciso dizer que eles vão acabar descobrindo que
Martin Preuss é na verdade Kurt Wallander, mas a essa altura já estarei a
quilômetros daqui. Destrancou a porta, �cou encantado ao ver que
havia um banheiro e mal pôde acreditar na própria sorte quando a água
aos poucos foi esquentando. Tirou a roupa e se en�ou na banheira.
Amolecido pelo calor, cochilou.

Quando acordou, a água estava gelada. Saiu da banheira, se
enxugou e foi para a cama. Um bonde passou chacoalhando pela rua.
Wallander mirava o escuro, sentindo o medo voltar Era preciso se ater
aos planos. Se perdesse o controle da situação, os cães que estavam atrás
dele acabariam farejando seu rastro. E aí seria o �m.

Sabia o que tinha de fazer. Iria procurar a única pessoa em Riga
que talvez pudesse ajudá-lo a entrar em contato com Baiba Liepa. Não
fazia ideia de como era seu nome.

Mas se lembrava de que tinha lábios muito vermelhos.



*   *   *   



I

Dezesseis

NESE VOLTOU pouco antes do amanhecer. Chegou junto com
um pesadelo em que os dois coronéis o vigiavam no escuro,

embora ele não conseguisse enxergá-los. Estava viva ainda, mas não
escutava seus avisos. Ele sabia que não havia como ajudá-la. Acordou
assustado e percebeu que estava no quarto do hotel Hermes. Tinha
posto o relógio de pulso na mesa-de-cabeceira. Eram seis e pouco. Um
bonde passou com estardalhaço na rua. Espreguiçou-se, se sentindo
totalmente descansado pela primeira vez desde que saíra da Suécia.

Ainda na cama, relembrou com a�itiva clareza tudo o que
acontecera no dia anterior. Estava perfeitamente desperto agora, mas o
horrendo massacre continuava parecendo irreal. Aquela matança
indiscriminada era incompreensível. Angustiado com a morte de Inese,
não fazia ideia de como iria conviver com o fato de não ter sido capaz de
ajudá-la nem a ela, nem ao sujeito vesgo, nem a nenhum dos outros,
pessoas que haviam esperado alguma coisa dele mas das quais não sabia
nem mesmo os nomes. A inquietude o tirou da cama. Deixou o quarto
pouco antes das seis e meia, foi até a recepção e pagou a conta. A velha
recebeu seu dinheiro, e depois de uma rápida veri�cação o inspetor
constatou que ainda lhe sobrara algum, o bastante para passar mais
algumas noites num hotel, caso fosse necessário.

O dia amanhecera muito frio. Levantou a gola do paletó e decidiu
comer alguma coisa antes de pôr o plano em prática. Depois de vagar
pelas ruas por uns vinte minutos, encontrou um bar. Não estava muito
cheio, mas entrou assim mesmo, pediu um café e um sanduíche, depois
se sentou numa mesa de canto, escondida da porta. Por volta das sete e



meia, compreendeu que não aguentaria esperar nem mais um minuto.
Era agora ou nunca.

Meia hora depois estava parado diante do hotel Letônia,
exatamente onde o sargento Zids costumava esperá-lo com o carro.
Hesitou. Talvez fosse cedo demais. E se a mulher de lábios vermelhos
ainda não tivesse chegado? Entrou e deu uma espiada no balcão da
recepção, onde vários hóspedes madrugadores já pagavam suas contas.
Passou pelo sofá onde tantas vezes vira seus vigias enterrados atrás de
jornais e descobriu que a mulher na verdade já estava a postos, parada
diante de sua mesa, distribuindo cuidadosamente vários jornais sobre o
tampo. E se ela não me reconhecer? E se for apenas uma mensageira que
não tem a menor ideia dos recados que entrega?

Foi nesse exato momento que ela o viu, parado ao lado de uma das
grandes colunas do saguão. Ele percebeu na hora que ela o reconhecera,
que sabia quem ele era e que não estava espantada de vê-lo outra vez.
Aproximou-se, cumprimentou-a e falando em voz alta explicou, em
inglês, que, queria comprar cartões postais. Para lhe dar tempo de se
acostumar com sua súbita aparição, continuou falando. Será que ela não
teria alguns postais da cidade velha? Não havia ninguém por perto e,
quando achou que já tinha falado o bastante, ele se inclinou para a
frente, como se para lhe pedir uma explicação qualquer sobre algum
cartão.

— A senhora sabe quem eu sou. Foi a senhora quem me deu o
ingresso para o concerto de órgão, no dia em que me encontrei com
Baiba Liepa. Agora precisa me ajudar a vê-la de novo. É a única pessoa
que pode me ajudar. É muito importante que eu me encontre com
Baiba. Mas também é importante que a senhora saiba que é muito
perigoso, ela está sendo vigiada o tempo todo. Não sei se teve
conhecimento do que houve ontem. Mostre-me um de seus folhetos,
�nja que está me explicando algo, mas responda a minha pergunta.

O lábio inferior da mulher começou a tremer e Wallander viu seus
olhos se encherem de lágrimas. Não podia se arriscar, se ela chorasse iria
despertar suspeitas, chamar a atenção sobre os dois, de modo que
prontamente explicou estar interessadíssimo em cartões postais não só



de Riga, mas de toda a Letônia. Um grande amigo seu dissera que havia
sempre uma excelente coleção de cartões naquele hotel. Ela se controlou
e o inspetor então lhe disse já ter percebido que ela estava a par do
ocorrido. Mas será que sabia que ele tinha voltado à Letônia? A mulher
meneou a cabeça.

— Não tenho para onde ir. Preciso de um lugar para me esconder
enquanto a senhora providencia um encontro com Baiba.

Não sabia nem mesmo o nome dela. Que direito tinha de lhe pedir
esse favor? Não seria melhor desistir e procurar a embaixada sueca? Por
onde é que passa a linha divisória entre o razoável e o decente num país
onde pessoas inocentes são fuziladas indiscriminadamente?

— Não sei se vou poder arranjar um encontro com Baiba, disse ela
em voz baixa. — Não sei se isso ainda é possível. Mas posso escondê-lo
em casa. Sou insigni�cante demais para que a polícia se interesse por
mim. Volte daqui a uma hora. Espere no ponto de ônibus do outro lado
da rua. Agora vá.

Wallander endireitou o corpo, agradeceu como o cliente satisfeito
que �ngia ser, pôs um folheto no bolso e saiu do hotel. Gastou os
sessenta minutos seguintes no meio dos fregueses da grande loja de
departamentos e comprou um chapéu, na esperança de mudar de
aparência. Uma hora depois, foi para o ponto de ônibus. Ela saiu do
hotel e, quando parou a seu lado, agiu como se não o conhecesse. O
ônibus chegou em minutos, as pessoas embarcaram e Wallander se
sentou alguns bancos atrás dela.

Durante cerca de meia hora o ônibus rodou pelo centro da cidade,
antes de seguir em direção aos bairros mais distantes. Wallander tentou
prestar atenção no trajeto, mas o único marco que reconheceu foi o
imenso parque Kirov Próximo a um conjunto enorme de prédios
pardacentos, ela deu sinal para o ônibus parar. Pego de surpresa,
Wallander quase não conseguiu descer a tempo. Atravessaram um
playground coberto de gelo, onde algumas crianças brincavam de escalar
numa estrutura enferrujada. O inspetor pisou no corpo intumescido de
um gato morto largado no chão. Passaram por uma entrada escura que



fazia eco e saíram num pátio interno, onde o vento frio o atingiu em
cheio. Só então ela lhe dirigiu a palavra.

— Meu apartamento é muito pequeno. Meu pai mora comigo,
está velhinho, já. Vou dizer a ele que você é um amigo que está sem casa,
mais nada. No nosso país há muita gente que não tem onde morar. É
natural que uns ajudem os outros. Mais tarde minhas duas �lhas vão
chegar da escola. Vou deixar um bilhete para que façam um chá para
você. É muito apertado, mas é o que tenho para lhe oferecer. Preciso
voltar imediatamente ao hotel.

O apartamento tinha dois aposentos pequenos, uma cozinha
minúscula e um banheiro exíguo. Havia um velho deitado numa cama.

— Não sei nem mesmo como você se chama, disse Wallander,
pegando o cabide que ela lhe estendia.

— Vera. Você se chama Wallander.
Ela dissera seu sobrenome como se fosse o prenome. Na verdade,

nem ele sabia que nome dar a si mesmo, no momento. O velho se
sentou na cama, mas quando estava prestes a se levantar com a ajuda de
uma bengala para cumprimentá-lo, o inspetor protestou. Não precisava,
não queria incomodar ninguém. Vera pôs alguns pãezinhos e carne fria
na mesa da cozinha e ele protestou de novo. Estava procurando um
lugar para se esconder, não um restaurante. Sentia-se constrangido por
ter de recorrer à ajuda dela desse jeito, e culpado de ver que seu
apartamento na Mariagatan era três vezes maior que o dela. Vera lhe
mostrou o outro aposento, onde uma cama grande ocupava boa parte
do espaço.

— Feche a porta se quiser um pouco de sossego. Pode descansar
aqui. Vou tentar voltar o mais rápido que puder.

— Não quero colocá-la em perigo.
— Quando uma coisa é necessária, tem de ser feita. Fico feliz de

que tenha vindo me procurar.
Depois que ela saiu, Wallander arriou na beirada da cama. Chegara

até ali. Agora, só lhe restava aguardar Baiba Liepa.
Vera voltou do trabalho pouco antes das cinco da tarde. Àquela

altura, Wallander já tinha tomado chá com suas duas �lhas, Sabine, de



doze anos, e leva, de catorze.
Aprendera algumas palavras em letão, as meninas deram muita

risada com sua versão em inglês capenga de Um elefante incomoda
muita gente e o pai de Vera tinha inclusive cantado uma velha balada
militar para todos, com sua voz trêmula. O inspetor conseguira se
esquecer de sua missão, da imagem de Inese baleada no olho e do
massacre brutal. Descobrira que existia vida normal longe das garras dos
coronéis e que esse era justamente o mundo que o major Liepa tentara
defender. Havia gente se reunindo em chalés de caça e armazéns
distantes pelo bem de Sabine, de leva e do velhinho.

Ao voltar, Vera deu um beijo nas �lhas, depois se trancou no
quarto com Wallander. Estavam sentados na cama dela e a situação de
repente pareceu constrangê-la. O inspetor tocou em seu braço, numa
tentativa de expressar gratidão, mas ela interpretou mal o gesto e se
afastou. Ele percebeu que seria perda de tempo tentar explicar e, em vez
disso, perguntou se conseguira entrar em contato com Baiba Liepa.

— Ela está chorando. Chorando pelos amigos. Acima de tudo, por
Inese. Ela já tinha avisado todos eles de que a polícia aumentara a
vigilância e implorara para que tivessem cuidado. Mesmo assim, o que
mais temia acabou acontecendo. Baiba está chorando, mas está também
tomada de fúria. Como eu. Ela quer se encontrar com você hoje à noite,
Wallander, e já temos um plano. Mas, antes de mais nada, precisamos
comer alguma coisa. Não comer é o mesmo que abrir mão de toda e
qualquer esperança.

Deram um jeito de se instalar todos em volta da mesa dobrável
presa numa das paredes do aposento onde �cava a cama do pai. Para
Wallander, era como se Vera e a família morassem numa carroça de
ciganos. Para ter espaço su�ciente, era essencial uma organização
minuciosa. Como alguém podia viver a vida toda num aperto daqueles?

Lembrou-se da noite que passara na mansão do coronel Putnis, nos
arredores de Riga. Fora para proteger os próprios privilégios que um dos
coronéis instruíra seus subordinados a organizar uma caça
indiscriminada às bruxas em busca de pessoas como o major e Inese.
Agora compreendia como eram colossais as diferenças entre aquelas



vidas. Toda e qualquer transação entre as pessoas deixava um rastro de
sangue.

As meninas puseram a mesa para o jantar, um cozido de verduras
preparado por Vera no minúsculo fogão, além de pão e cerveja. O
inspetor podia sentir a imensa tensão-que a dominava, mas que ela
conseguiu esconder da família. Uma vez mais, se perguntou que direito
tinha de expô-la a tamanho risco. Como poderia viver em paz com sua
consciência, se algo de mau lhe acontecesse? Depois de comerem, Sabine
e leva tiraram a mesa e lavaram os pratos, enquanto o velho voltava para
a cama para descansar.

— Como se chama seu pai?
— Ele tem um nome estranho. Chama-se Antons. Está com

setenta e seis anos e sofre de problemas na bexiga. Trabalhou a vida toda
numa grá�ca. Dizem que os tipógrafos antigos, alguns pelo menos,
acabam envenenados pelo chumbo. Uma doença que deixa a pessoa
distraída, confusa. De vez em quando ele dá a impressão de viver num
outro mundo. Talvez tenha sido contaminado.

Estavam de novo sentados na cama de Vera, no quarto, e ela
fechara a cortina. As meninas cochichavam e riam no cubículo da
cozinha, e o inspetor soube que chegara a hora.

— Lembra-se da igreja onde se encontrou com Baiba, depois do
concerto? A igreja de Santa Gertrudes? Ele fez que sim. — Acha que
conseguiria chegar lá de novo?

— Daqui, não.
— E do hotel Letônia? Do centro da cidade?
— Aí, sim.
— Não posso voltar ao centro com você, é perigoso demais. Mas

acho que ninguém descon�a que esteja aqui em casa. Vai ter que tomar
sozinho o ônibus de volta para o centro. Não desça no ponto em frente
ao hotel. Desça um ponto antes ou um depois. Vá para a igreja e espere
até as dez. Lembra-se do portão dos fundos, no cemitério, o que vocês
usaram para sair da primeira vez?

Wallander meneou a cabeça. Achava que sim, ainda que não tivesse
certeza absoluta.



— Atravesse o portão quando estiver totalmente seguro de que não
tem ninguém olhando. Espere ali. Baiba fará o possível para ir encontrá-
lo.

— Como foi que entrou em contato com ela?
— Eu telefonei. Wallander parecia um tanto cético.
— Mas o telefone dela deve estar grampeado.
— Claro que está. Liguei e disse que o livro que ela encomendara

tinha chegado. Com isso, ela entendeu que deveria ir a determinada
livraria e pedir um determinado livro. Deixei um bilhete lá, dizendo que
você tinha chegado e estava escondido em casa. Algumas horas depois,
fui até uma loja onde uma das vizinhas dela costuma fazer compras.
Havia um bilhete de Baiba, dizendo que tentaria ir até a igreja hoje à
noite.

— E se ela não puder ir?
— Aí não há mais nada que eu possa fazer por você. Não pode

voltar para cá.
Wallander sabia que ela tinha razão. Era sua única chance cie se

encontrar de novo com Baiba Liepa. Se não desse certo, não teria outra
escolha senão descobrir onde �cava a embaixada sueca e pedir ajuda para
fugir do país.

— Sabe onde �ca a embaixada sueca em Riga? Vera pensou antes
de responder.

— Não sei nem se a Suécia tem embaixada no país.
— Mas tem de haver um consulado, não?
— Mas eu não sei onde �ca.
— Deve estar na lista telefônica. Escreva num papel "embaixada

sueca" e "consulado sueco" em letão. Tem de haver uma lista telefônica
em algum restaurante. Anote também como é que se diz "lista
telefônica"

Ela escreveu o que o inspetor lhe pedira numa folha de papel
arrancada de um caderno das �lhas e ensinou-o a pronunciar
corretamente as palavras.

Duas horas mais tarde, se despediu de Vera e de sua família e
partiu. Ela lhe dera uma camisa velha e um cachecol do pai, para que



pudesse mudar um pouco mais a aparência. Wallander não tinha a
menor ideia sobre se algum dia voltaria a vê-los e já começava a sentir
saudade. Ao caminhar até o ponto, viu o gato morto de novo, largado
no chão, como se fosse um símbolo sinistro do que estava por vir.

No ônibus, teve outra vez a sensação repentina de que voltara a ser
vigiado. Não havia muita gente indo para a cidade àquela hora da noite.
Ele estava bem atrás, de onde podia ver as costas dos demais passageiros.
De vez em quando espiava através dos vidros imundos da janela traseira,
mas não viu nenhum carro seguindo o ônibus.

Entretanto seu instinto o fazia se sentir nervoso. Não conseguia se
livrar da sensação de que estavam na sua cola. Tentou planejar uma
estratégia de ação. Tinha coisa de quinze minutos para se decidir. Onde
iria descer? Como proceder para despistar aqueles espias? A situação
parecia sem saída, mas de repente lhe surgiu uma ideia ousada o
su�ciente para ter uma mínima chance de sucesso. Presumiu que não era
só nele que os espias estavam interessados. Deviam ter um interesse igual
ou maior em segui-lo até que se encontrasse com Baiba Liepa, até terem
certeza de poder localizar o testemunho do major.

Ignorando a advertência de Vera, desceu na frente do hotel
Letônia. Sem nem olhar em volta, cruzou a porta de entrada, marchou
até o balcão da recepção e perguntou se teriam um quarto disponível
para uma ou talvez duas noites. Falou em inglês e, quando o
recepcionista disse que sim, mostrou o passaporte alemão e assinou a
�cha com o nome de Gottfried Hegel. Explicou que sua bagagem
chegaria depois e então, em voz tão alta quanto lhe permitiram a
ousadia e a intenção de não deixar a isca falsa dar na vista, pediu para ser
acordado pouco antes da meia-noite, já que aguardava um telefonema
importante. Esperava com isso obter uma vantagem de umas quatro
horas. Como não tinha bagagem nenhuma, pegou ele mesmo a chave e
foi até o elevador. Seu quarto �cava no quarto andar e nesse momento
era crucial agir com �rmeza, sem a menor hesitação. Tentou se lembrar
de onde �cava a escadaria dos fundos e ao sair do elevador já sabia
exatamente para que lado ir. Desceu na penumbra pela escada dos
fundos, torcendo para que ainda não tivessem tido tempo de postar



guardas em volta do hotel todo. Foi direto para o subsolo e, baseado nas
lembranças da primeira incursão, chegou até a porta que dava para os
fundos. Por alguns instantes teve medo de que não fosse possível abri-la
sem uma chave, mas aquele era seu dia de sorte. A chave estava na
fechadura. Saiu na viela suja, parou absolutamente imóvel por alguns
segundos e olhou ao redor. Tudo deserto, nenhum eco de passos
apressados. Manteve-se junto aos muros, virando nas transversais, e só
parou de correr depois de estar a uns três quarteirões do hotel. A essa
altura, já bem ofegante, recuou para uma entrada de prédio enquanto
recobrava o fôlego, para ver se estava sendo seguido. E pensou que nesse
exato momento, em outra parte da cidade, Baiba Liepa também estaria
tentando despistar os cães que um dos coronéis pusera em seu encalço.
Não tinha a menor dúvida de que ela conseguiria. A�nal, seu professor
fora um dos melhores: o major em pessoa.

Conseguiu encontrar a igreja de Santa Gertrudes pouco antes das
dez horas. Não havia luz nenhuma brilhando nas enormes janelas da
igreja. Dirigiu-se até o pátio de um prédio vizinho, onde poderia esperar
sem ser visto. De algum lugar no interior do prédio vinham sons de
pessoas discutindo, um �uxo incansável e interminável de palavras
acaloradas que culminaram num barulho mais alto, um grito e em
seguida o silêncio. Batia os pés no chão para mantê-los aquecidos e
tentava se lembrar do dia do mês. De tempos em tempos um carro
passava na rua, deixando-o meio na expectativa de ver um deles parar, os
ocupantes saltando para tirá-lo de entre as latas de lixo.

A sensação de que já sabiam onde ele estava ia e voltava, e começou
a se perguntar se a tentativa de escapar se registrando no hotel Letônia
falhara. Teria cometido um erro ao presumir que Vera não constava da
folha de pagamento dos coronéis? Talvez estivessem esperando por ele
nas sombras do cemitério da igreja, por ele e pelo momento em que o
testemunho do major seria revelado. Afastou essa ideia. A única
alternativa seria se refugiar na embaixada sueca, e ele sabia que não
poderia fazer isso.

O relógio na torre da igreja bateu dez horas. Ele saiu do pátio,
olhou atentamente em volta em busca de algum sinal de vida na rua e se



aproximou depressa do portãozinho de ferro. Ainda que tivesse tomado
o maior cuidado ao abri-lo, o portão rangeu muito de leve. Algumas
poucas lâmpadas da rua lançavam uma luz mortiça sobre o muro do
cemitério. Parou totalmente imóvel, à escuta. Nenhum som. Com toda
cautela, percorreu a alameda até a porta lateral pela qual saíra da igreja
com Baiba da última vez. De novo, teve a nítida sensação de estar sendo
vigiado, de que seus perseguidores estavam em algum lugar a sua frente.
Mesmo assim prosseguiu até alcançar a parede da igreja e então se
acomodou, à espera.

Sem um ruído, Baiba Liepa apareceu a seu lado, como se tivesse se
materializado na escuridão. Levou um susto quando a viu. Ela
cochichou algo ininteligível, depois puxou-o para a porta, que �cara
entreaberta. Percebeu então que ela estivera o tempo todo dentro da
igreja, a sua espera. Ela trancou a porta com a imensa chave e caminhou
até o altar. Estava muito escuro lá dentro, e ele teve de ser conduzido
pela mão, como um cego. Não entendia como é que Baiba conseguia
enxergar naquele negrume. Atrás da sacristia �cava um depósito sem
janelas, iluminado por uma lamparina a querosene sobre uma mesa.
Fora ali que ela esperara por ele, o casaco de pele sobre o dorso de uma
cadeira. O inspetor �cou surpreso e comovido ao reparar que ela pusera
uma foto do major perto do lampião. Havia também uma garrafa
térmica, algumas maçãs e um pedaço de pão. Era como se ele tivesse
sido convidado para uma última ceia, e se perguntava quanto tempo
levaria até que os coronéis rastreassem o paradeiro dos dois. Intrigava-o
também o tipo de relacionamento que Baiba mantinha com a igreja, se
tinha um deus, ao contrário do falecido marido. Percebeu que sabia tão
pouco sobre ela quanto soubera sobre o major.

Depois que se viram em segurança na saleta atrás da sacristia, ela
pôs os braços em volta dele e abraçou-o bem apertado. Wallander notou
que ela estava chorando, que estava possuída de imensa fúria, que as
mãos eram como garras de ferro grudadas em suas costas.

— Eles mataram Inese, sussurrou ela. — Mataram todo mundo.
Pensei que você também tivesse morrido. Pensei que estivesse tudo
acabado, até que Vera me procurou.



— Foi terrível. Mas não devemos pensar nisso agora. Ela o
encarou, atônita.

— Devemos pensar sempre nisso. Se esquecermos, esqueceremos
que somos humanos.

— Não quis dizer que devemos esquecer o que houve, explicou o
inspetor. — Só que temos de ir em frente. Chorar nos impede de agir.

Baiba Liepa desabou numa cadeira e Wallander viu que ela estava
transtornada pela dor e pelo cansaço. Quanto tempo mais conseguiria
aguentar?

Essa noite na igreja foi para Kurt Wallander o ponto de virada, o
momento em que sentiu ter penetrado no centro mesmo da própria
existência. Nunca olhara para sua vida de uma perspectiva existencial.
Talvez, em momentos de grande depressão, depois de ver o corpo de
alguém assassinado, uma criança morta num acidente de trânsito, ou
um caso dramático de suicídio, tivesse se dado conta de quão curta é a
vida, quando a morte bate. Vivemos tão pouco. Mas morremos para
sempre. Entretanto, aprendera a pôr de lado essas ideias. Tentava encarar
a vida sobretudo como uma coisa prática e duvidava que tivesse
capacidade para enriquecê-la ajustando-a segundo essa ou aquela
�loso�a. Tampouco se preocupava com o tanto de vida que o destino
lhe atribuíra. A pessoa nascia na data tal e morria na data tal. Esse era o
ponto máximo a que conseguia chegar sempre que re�etia sobre sua
existência terrena.

A noite que passou com Baiba Liepa naquela igreja gélida o
obrigou a olhar mais profundamente do que jamais �zera para dentro de
si mesmo. Percebeu que o mundo em geral tinha pouquíssima
semelhança com a Suécia e que seus problemas pessoais eram
insigni�cantes se comparados à selvageria característica da vida de Baiba
Liepa. Foi como se apenas naquele momento conseguisse aceitar o
massacre no qual Inese morrera, só naquele momento a atrocidade
tivesse se tornado real. Os coronéis existiam, não havia a menor dúvida.
O sargento Zids disparara uma saraivada mortal com uma arma de
verdade, balas capazes de partir um coração ao meio e numa fração de
segundo criar um universo abandonado. Como devia ser intolerável



viver sempre com medo. A era do medo, pensou. Essa é minha era e eu
ainda não tinha entendido isso. E olhe que já estou na meia-idade.

Ela disse que estavam seguros dentro da igreja, tão seguros quanto
jamais poderiam estar. O vigário fora amigo íntimo de Karlis Liepa e
não hesitara em lhe fornecer um esconderijo quando ela lhe pedira
ajuda. Wallander falou sobre a sensação, ditada mais pelo instinto, de
que já fora descoberto e de que eles estavam apenas aguardando nas
sombras.

— E por que haveriam de esperar? Contrapôs Baiba. — Para gente
dessa laia, não faz o menor sentido esperar quando se trata de prender e
punir aqueles que estão ameaçando sua existência.

Wallander admitiu que Baiba tinha uma certa razão. Ao mesmo
tempo, sabia que o mais importante para eles era o testemunho do
major. O que os deixava assustados eram as provas que o major deixara
para trás, não uma viúva e, no que lhes dizia respeito, um inofensivo
policial sueco que embarcara numa vendeta pessoal. Outra ideia lhe
passou pela cabeça. Mas era tão estarrecedora que decidiu não
mencioná-la, pelo menos por enquanto. De repente, se deu conta de
que podia haver outro motivo que explicasse por que seus perseguidores
ainda não tinham deixado cair a máscara para pura e simplesmente
prendê-los e levá-los para o quartel-general forti�cado da polícia. No
decorrer dessa longa noite, quanto mais re�etia sobre a ideia, mais
plausível ela se tornava. Mas não disse nada, sobretudo para não
submeter Baiba Liepa a uma tensão maior do. que a que era
absolutamente necessária.

Wallander sabia que o abatimento dela se devia tanto ao fato de
não conseguir atinar com o local onde Karlis escondera seu testemunho
quanto ao choque com a morte de Inese e dos outros amigos. Baiba já
pensara em todas as possibilidades, já tentara se colocar dentro da mente
do marido, mas ainda não encontrara a resposta. Tirara azulejos do
banheiro, rasgara o estofamento das poltronas, mas não tinha
encontrado nada exceto poeira e ossos de camundongos.

Wallander procurou ajudá-la. Estavam sentados à mesa, um diante
do outro. Ela serviu o chá e a luz do lampião transformou o aposento



lúgubre numa saleta quente e íntima. O inspetor teria gostado, acima de
tudo, de poder abraçá-la, de dividir a dor com ela, e de novo pensou na
possibilidade de levá-la consigo para a Suécia. Mas sabia que Baiba não
seria capaz de contemplar uma coisa dessas, pelo menos não por
enquanto. Para ela, seria preferível morrer a abandonar a esperança de
encontrar o testemunho que o marido certamente deixara para a
posteridade.

Ao mesmo tempo, contudo, Wallander considerava uma terceira
possibilidade que explicaria por que ainda não tinham sido presos pelos
vigias. Se suas suspeitas estivessem corretas, e cada vez mais ele se
convencia de que poderiam perfeitamente estar, não havia apenas um
inimigo à espreita nos cantos escuros. Havia também o inimigo do
inimigo, que na verdade estava montando guarda para protegê-los. O
condor e o abibe. Continuava sem saber que plumagem usava cada um
dos coronéis, mas talvez o abibe estivesse consciente da existência do
condor e quisesse proteger a presa.

A noite passada na igreja foi qual uma viagem por um continente
desconhecido, onde tentariam encontrar algo sem saber o que vinha a
ser esse algo. Um pacote embrulhado em papel pardo? Uma mala?
Wallander tinha certeza de que o major era um homem experiente, que
sabia que todo esconderijo camu�ado demais é inútil. Mas para penetrar
na maneira como o major pensava, teria de descobrir mais coisas a
respeito de Baiba Liepa. Fez perguntas que preferiria ter evitado, mas ela
insistiu para que ele as �zesse, implorando que não poupasse seus
sentimentos. Com a ajuda dela, explorou a vida dos dois nos detalhes
mais íntimos. De vez em quando chegavam a um ponto em que
pensavam ter solucionado o mistério, mas depois �cava claro que Baiba
já tinha seguido aquela trilha e descoberto que ela não dava em nada.

Lá pelas quatro e meia, Wallander estava a ponto de desistir.
Olhava preocupado para o rosto exausto de Baiba.

— O que mais nós temos? O que mais podemos fazer? O
esconderijo deve estar em algum tipo de espaço. Um espaço imóvel, à
prova d’água, à prova de fogo, à prova de roubo. Que mais?

Forçou-se a prosseguir.



— Há algum porão em seu prédio? Ela sacudiu a cabeça.
— Já conversamos sobre o sótão. Já repassamos cada centímetro do

apartamento. O bangalô de verão de sua irmã. A casa do pai dele em
Ventspils. Pense, Baiba. Tem de haver outra possibilidade qualquer. Ele
notou que ela estava prestes a desmoronar.

— Não. Não há mais lugar nenhum.
— Não precisa ser entre quatro paredes. Você disse que às vezes

iam para o litoral. Haveria alguma pedra em que vocês gostassem de
�car sentados? Onde é que vocês armavam a barraca?

— Já lhe contei tudo sobre isso. Eu sei que o Karlis jamais teria
escondido alguma coisa lá.

— Vocês armavam a barraca sempre no mesmo lugar? Durante
oito verões seguidos? Será que não escolheram um lugar diferente numa
dessas ocasiões?

— Nós dois sentíamos um grande prazer em voltar sempre ao
mesmo lugar.

Ela queria seguir adiante, mas ele a arrastava para trás o tempo
todo. Achava que o major jamais escolheria um local ao acaso. Fosse
qual fosse, tinha de fazer parte do passado conjunto deles.

O inspetor voltou ao ponto de partida. O lampião estava �cando
sem querosene, mas Baiba achou uma vela para acender. Em seguida,
embarcaram em mais uma viagem pela vida que ela e o major tinham
compartilhado. Wallander temeu que Baiba fosse desmaiar de exaustão.
Sem saber quando fora a última vez que ela tivera uma boa noite de
sono, tentava alegrá-la se fazendo de otimista, ainda que não se sentisse
nem um pouco esperançoso. Começou com o apartamento em que
moravam. Apesar dos pesares, haveria alguma possibilidade de que ela
tivesse deixado passar qualquer coisa? A�nal, uma casa é feita de
inúmeras cavidades. Arrastou-a aposento por aposento, e no �m Baiba
estava tão cansada que berrava as respostas.

— Não há esconderijo nenhum! Gritou ela. — Tínhamos nossa
casa e, exceto nos verões, era ali que morávamos. Durante o dia eu �cava
na faculdade e Karlis ia para o Q. G. da polícia. Não há testemunho
nenhum. Ele deve ter pensado que era imortal.



Parte dessa sua raiva, Wallander compreendeu imediatamente, era
dirigida contra o próprio marido. O lamento de Baiba o fez se lembrar
de um outro, havia um ano, quando um refugiado somali fora
brutalmente assassinado e Martinson tentara acalmar a viúva
desesperada. Estamos vivendo numa era de viúvas, pensou o inspetor.
Em casas onde moram o medo e as viúvas...

Calou-se. Baiba percebeu que ele embarcara numa nova linha de
raciocínio.

— O que foi?
— Só um instante. Tenho de pensar.
Seria possível? Testou a hipótese de diversos ângulos e tentou

descartá-la como um exercício inútil. Mas não conseguiu abandoná-la.
— Vou lhe fazer uma pergunta, disse devagar, — E quero que me

responda rápido, sem pensar. Sem hesitar. Se você começar a pensar, é
possível que me dê a resposta errada.

Ela o �tava atentamente, sob a luz vacilante da vela.
— Você acha possível que o Karlis tenha escolhido o mais

impensável de todos os esconderijos? Um esconderijo dentro do próprio
Q.G.? O inspetor viu que seus olhos cintilaram.

— Acho, disse ela sem hesitar. — Acho perfeitamente possível.
— Por quê?
— Era o jeito dele Tem tudo a ver com sua personalidade.
— Mas onde?
— Não sei.
— A sala dele é uma possibilidade. Ele costumava falar sobre o Q.

G. da polícia com você?
— Ele odiava o Q.G.. Era feito uma prisão. Era uma prisão.
— Pense bem, Baiba. Alguma sala em particular que ele tenha

mencionado? Algum lugar que signi�cava algo especial para ele? Que ele
odiava mais que os outros? Ou até mesmo um lugar do qual ele gostava?

— As salas de interrogatório lhe davam arrepios.
— Não dá para esconder nada ali dentro.
— Ele detestava as salas dos coronéis.



— Também não daria para ter escondido nada ali. Baiba Liepa
estava tão concentrada que fechara os olhos. Quando voltou a abri-los,
saindo de dentro de si mesma, tinha encontrado a resposta.

— Às vezes, falava sobre um lugar que ele chamava de "A Sala do
Mal". Dizia que essa sala continha toda a documentação das injustiças
que a�igem nosso país. Foi lá que ele escondeu seu testemunho, claro.
No meio das lembranças de todos aqueles que sofreram tanto e por
tanto tempo. Ele guardou seus papéis nos arquivos do Q. G. da polícia.

Wallander olhou-a. Nem sinal do cansaço anterior.
— Pode ser. Acho que você acertou. O major escolheu um

esconderijo dentro do esconderijo. Um quebra-cabeça chinês. Mas de
que forma ele pode ter codi�cado esse seu testemunho para que só você
fosse capaz de encontrá-lo? De repente, ela começou a rir e a chorar ao
mesmo tempo.

— Já sei. Baiba Liepa soluçava. — Agora entendo como foi que ele
fez. Logo que nos conhecemos, ele costumava fazer truques de mágica
para mim. Quando jovem, sonhava em ser ornitólogo, mas também
sonhava em ser mágico. Eu lhe pedia para me ensinar alguns truques
com o baralho. Ele se recusava. Isso virou uma espécie de brincadeira
entre nós. No �m, acabou me ensinando um, o mais simples de todos.
Você divide um baralho em dois, uma parte com as cartas pretas, a outra
com as vermelhas. Depois pede que alguém escolha uma carta,
memorize e reponha no baralho. Trocando as metades, você faz a carta
vermelha aparecer entre as pretas, e vice-versa. O Karlis dizia que o
mundo era uma sequência cinzenta de infelicidades, mas que eu
iluminava a existência dele. Era por isso que nós costumávamos procurar
uma �or vermelha entre todas as azuis ou amarelas e fazíamos de tudo
para descobrir uma casa verde entre as brancas. Era uma espécie de jogo
secreto, só nosso. E foi nisso que ele pensou, muito provavelmente,
quando escondeu seu testemunho. Imagino que os arquivos estejam
cheios de pastas de cores diferentes. Em algum lugar deve haver uma
que seja diferente na cor, ou talvez até no tamanho. É ali que vamos
encontrar o que estamos procurando.

— Os arquivos da polícia devem ser colossais, disse Wallander

À



— Às vezes, quando ele tinha de se ausentar, punha um baralho no
meu travesseiro, com a carta vermelha en�ada entre as pretas. Não tenho
a menor dúvida de que existe uma �cha minha nos arquivos. E é lá que
ele pôs sua carta vermelha.

Eram cinco e meia da manhã. Eles não tinham chegado ao destino,
mas pelo menos agora achavam que sabiam onde �cava. Wallander
estendeu a mão e tocou no braço dela.

— Gostaria que voltasse comigo para a Suécia, falou em sueco.
Ela o olhou sem compreender.
— Eu falei que acho melhor descansarmos um pouco. Temos de

dar o fora daqui antes do amanhecer. Não sabemos para que lado ir e
tampouco sabemos se vamos conseguir executar o maior truque de
todos. Entrar no Q. G. da polícia. Por isso precisamos descansar um
pouco.

Havia um cobertor num armário, enrolado debaixo de uma velha
mitra. Baiba estendeu-o no chão. Como se fosse a coisa mais natural do
mundo, se abraçaram bem apertados, para se manterem aquecidos.

— Veja se consegue dormir um pouco. Eu só preciso descansar.
Vou continuar acordado. Chamo você na hora em que tivermos de sair.

O inspetor esperou alguns segundos. Não houve resposta.
Ela já estava dormindo.

*   *   *   



A

Dezessete

INDA estava escuro quando saíram da igreja, pouco antes das
sete da manhã.

Wallander teve de amparar Baiba. De tão exausta, mal tinha
consciência do que estava acontecendo. Enquanto ela dormia a seu lado,
no chão, o inspetor �cara acordado pensando em como agir. Sabia que
precisava ter um plano pronto na cabeça. Baiba não estava mais em
condições de ajudá-lo. Na verdade, estavam os dois na mesma situação.
Duas pessoas procuradas. De agora em diante, teria de ser também o
defensor de Baiba. Mas ali, deitado no chão gelado da igreja, não parecia
mais capaz de traçar qualquer plano. Tinha esgotado todas as ideias.

No entanto, a esperança de que talvez houvesse uma terceira
possibilidade o estimulava a prosseguir. Sabia que seria tremendamente
arriscado se �ar numa coisa assim. Podia estar enganado, e nesse caso
jamais conseguiriam escapar do assassino do major. Mas, quando saíram
da igreja, já se convencera de que não havia alternativa.

Fazia muito frio. Pararam, totalmente imóveis na escuridão, do
lado de fora da porta, Baiba agarrada em seu braço. Wallander detectou
um ruído quase inaudível vindo de algum canto, como se alguém tivesse
mudado de posição e acidentalmente raspado o pé no cascalho
congelado. Lá vêm eles, pensou. Os cães estão soltos de novo.

Mas não aconteceu nada, tudo continuou silencioso e ele levou
Baiba até o portão do cemitério. Saíram para a rua e nesse momento o
inspetor teve certeza de que seus perseguidores estavam muito próximos.
Julgou ter visto um movimento furtivo numa das portas que davam na
calçada e escutou um leve rangido quando o portão se abriu uma



segunda vez atrás deles. Os cães que um dos coronéis tem na trela não
são exatamente hábeis, pensou com ironia. A menos que queiram que a
gente saiba que estão nos seguindo o tempo todo. Com o frio da manhã,
Baiba aos poucos recuperara as forças. Pararam numa esquina,
Wallander ciente de que tinha de pensar numa saída.

— Conhece alguém que possa nos emprestar um carro? Ela pensou
uns instantes, depois sacudiu a cabeça.

De repente, o medo que sentia o deixou irritado. Por que era tudo
tão difícil naquele país? Como poderia ajudá-la se nada ali era normal,
se era tudo tão diferente daquilo a que estava acostumado? Foi então
que se lembrou do carro que roubara no dia anterior. As chances de que
continuasse no mesmo lugar onde o deixara eram poucas, mas pelo visto
não teria nada a perder indo veri�car.

Toparam com um café já aberto, e o inspetor levou Baiba lá para
dentro, imaginando confundir a matilha com isso. Os cães teriam de se
dividir em dois grupos e manter uma vigilância constante, para o caso
de Baiba e ele já terem encontrado as provas. Pensar nisso melhorou, e
muito, seu humor. Havia uma possibilidade que não lhe ocorrera antes.
Talvez conseguisse espalhar pistas falsas para atarantar seus
perseguidores. Seguiu apressado pela rua. Primeiro, precisava ver se o
carro continuava lá.

Estava no mesmo lugar onde o deixara. Sem parar para pensar,
entrou no carro, reparou de novo no cheiro de peixe, juntou os cabos
elétricos e dessa vez não se esqueceu de pôr o câmbio em ponto morto
antes de dar a partida. Parou diante do café, deixou o motor ligado e foi
buscar Baiba Liepa. Ela estava sentada a uma mesa, tomando uma xícara
de chá, e pensou que também ele estava com fome, mas isso teria de
esperar. Como ela já tinha pago a conta, foram direto para o carro.

— Como conseguiu arranjar o carro?
— Eu explico uma outra hora. Por enquanto, apenas me diga

como sair de Riga.
— Para onde estamos indo?
— Ainda não sei. Vamos primeiro sair daqui.



O trânsito já estava mais pesado a essa altura. Wallander xingou e
reclamou da falta de potência do motor, mas acabaram chegando aos
arredores da cidade e logo mais estavam em meio à planura do interior,
salpicado aqui e ali com um sítio ou uma chácara.

— Onde é que isso vai dar? Wallander perguntou.
— Na Estônia. A estrada acaba em Tallinn.
— Nós não vamos tão longe assim.
O ponteiro da gasolina começava a oscilar para cima e para baixo e

o inspetor resolveu entrar num posto. Um velho, cego de um olho,
encheu o tanque, e, na hora de pagar, Wallander percebeu que não tinha
dinheiro su�ciente. Baiba completou a diferença. De olho na estrada, o
inspetor vira passar um carro preto de uma marca desconhecida, seguido
de perto por outro. Ao sair do posto, dera uma espiada no espelho
retrovisor: havia um terceiro carro parado no acostamento, atrás deles.
Quer dizer então que são três, pensou. Pelo menos três carros, talvez
mais.

Chegaram a uma cidade cujo nome o inspetor nunca soube.
Pararam numa praça onde um grupo de pessoas se acotovelava em volta
de uma barraca de peixe. Wallander estava cansadíssimo. Se não
dormisse algumas horas, o cérebro iria parar de funcionar em breve.
Notou uma placa de hotel do outro lado da praça e tomou uma decisão
repentina.

— Eu preciso dormir um pouco. Quanto dinheiro você tem? O
su�ciente para pagar um quarto?

Baiba fez que sim. Deixaram o carro ali mesmo, cruzaram a praça e
se registraram no hotelzinho. Baiba falou qualquer coisa em letão que
fez corar a moça da recepção, mas ela não lhes pediu que preenchessem
nenhuma �cha.

— O que você disse a ela? Wallander perguntou quando já estavam
dentro do quarto, cuja janela dava para a praça.

— A verdade. Que não somos casados e que vamos �car apenas
algumas horas.

— Ela �cou vermelha, não �cou? Você não viu a moça corar?
— Eu também teria corado.



Por alguns momentos, houve um alívio na tensão. O inspetor caiu
na risada e Baiba enrubesceu. Depois ele �cou sério de novo.

— Não sei se você se deu conta, mas esta é a coisa mais doida em
que já me vi envolvido na vida. Também não sei se reparou que estou
tão assustado quanto você. Ao contrário de seu marido, sou um policial
que passou a vida inteira trabalhando numa cidade que não deve ser
muito maior do que esta onde estamos agora. Não tenho a menor
experiência em redes criminosas complicadas e muito menos em
massacres de policiais. De vez em quando tenho de solucionar um
assassinato ou outro, claro, mas passo a maior parte do tempo correndo
atrás de ladrões embriagados e touros foragidos.

Baiba se sentou a seu lado, na beira da cama.
— Karlis me disse que você era um bom policial. Disse que você

tinha cometido um descuido, mas que mesmo assim era um bom
policial. Com uma certa relutância, Wallander se lembrou do salva-
vidas.

— Nossos países são tão diferentes. Nós partimos de pontos
completamente diversos em nosso trabalho. Não há dúvida que ele
poderia trabalhar sem problemas na Suécia, mas eu jamais poderia ser
um policial na Letônia.

— É justamente o que você está sendo no momento.
— Não. Vim para cá porque você me pediu. Talvez eu esteja aqui

porque o Karlis era o homem que era. Na verdade, não sei o que estou
fazendo na Letônia. A única coisa que eu sei, com certeza, é que quero
que você volte comigo para a Suécia. Quando tudo isto acabar. Ela o
olhou atônita.

— Por quê?
Wallander percebeu que não teria como explicar a ela, já que seus

próprios sentimentos eram tão contraditórios e incertos.
— Pouco importa. Esqueça. Preciso dormir um pouco agora, se

quiser pensar com clareza. Você também deveria descansar. Talvez seja
melhor pedir à recepcionista para dar uma batida na porta, daqui a três
horas.

— A moça vai corar de novo, falou Baiba, se levantando da cama.



Wallander se enroscou debaixo das cobertas. Já estava dormindo
quando Baiba voltou da recepção.

Três horas depois, acordou com a sensação de ter dormido apenas
alguns minutos. As batidas na porta não perturbaram Baiba, que
continuava ferrada no sono. Wallander se obrigou a tomar um banho
frio, para espantar o cansaço do corpo. Depois que se vestiu, achou
melhor deixá-la dormir mais um pouco, enquanto pensava no que
fariam a seguir. Escreveu um bilhete, dizendo que o esperasse, que ele
não demoraria a voltar.

A moça na recepção deu um sorriso hesitante, e o inspetor pensou
ter visto um brilho levíssimo de sensualidade em seus olhos. Entendia
um pouco de inglês e, quando ele perguntou onde poderia comer
alguma coisa, ela apontou para a porta de um refeitório que fazia parte
do hotel. Wallander se sentou a uma mesa com vista para a praça. As
pessoas continuavam se aglomerando em volta da barraca de peixe,
agasalhadas por causa do frio. O carro que roubara continuava no
mesmo lugar.

Um dos automóveis pretos que ele vira passar pelo posto de
gasolina também estava do outro lado da praça. Torcia para que a
matilha toda congelasse lá fora. A moça da recepção, que também fazia
as vezes de garçonete, apareceu com um prato de sanduíches e um bule
de café. Wallander comeu sem tirar os olhos da pracinha, pensando o
tempo inteiro num plano de ação. E a afronta seria tanta que talvez
tivesse alguma chance de sucesso.

Ao terminar de comer, o inspetor se sentiu bem melhor. Voltou
para o quarto e encontrou Baiba já acordada. Sentou-se na beira da
cama e começou a explicar o que tinha decidido fazer.

— Karlis devia ter alguém em quem con�ava, entre os colegas.
— Nunca nos demos com os o�ciais da polícia. Nosso círculo de

amizades era outro.
— Tente se lembrar, ele insistiu. — Devia haver alguém com quem

ele tomava um café de vez em quando. Não precisa ser um amigo. Basta
que se lembre de alguém que não fosse inimigo dele.



Ela estava se esforçando e o inspetor deu um tempo. Seu plano
dependia de o major ter alguém em quem talvez não chegasse a con�ar,
mas de quem também não chegasse a descon�ar.

— De vez em quando ele falava num certo Mikelis disse ela, ainda
fazendo um esforço para se lembrar. — Um sargento bem jovem, que
não era como os demais. Mas não sei absolutamente nada a respeito
dele.

— Alguma coisa você deve saber, claro. O que o major falava sobre
ele?

Baiba encostara o travesseiro na parede, e Wallander percebeu que
ela estava se esforçando ao máximo.

— Karlis �cava horrorizado com a indiferença dos colegas. Com a
frieza de todos eles diante de qualquer tipo de sofrimento. Mas esse
Mikelis era uma exceção. Acho que os dois uma vez foram prender um
sujeito muito pobre, com uma família enorme, e depois o sargento
comentou que era uma obrigação horrível de cumprir. Talvez tenha
falado mais coisas sobre o sargento Mikelis, mas não estou lembrada.

— Quando foi isso?
— Não faz muito tempo.
— Tente ser um pouco mais precisa. Um ano? Mais?
— Menos. Não faz um ano ainda.
— Esse Mikelis devia trabalhar no departamento de crimes

violentos, se estava junto com o major, não?
— Não faço ideia.
— Provavelmente sim. Você vai ligar para ele e dizer que precisam

conversar. Ela o olhou horrorizada.
— Ele vai mandar me prender.
— Não diga quem você é. Diga apenas que tem uma informação

muito útil para a carreira dele, mas que não pode se identi�car.
— Não é fácil enganar a polícia neste país.
— Você vai ter que soar convincente. Não pode desistir.
— Mas eu vou dizer o quê?
— Eu não sei. Vai ter que me ajudar a pensar em alguma coisa.

Qual é a maior tentação para um o�cial da polícia daqui?



— Dinheiro.
— Moeda estrangeira?
— Muita gente no país venderia a própria mãe em troca de dólares.
— Então você vai dizer a ele que conhece umas pessoas com um

monte de dólares.
— Ele vai me perguntar de onde veio esse dinheiro. Wallander

pensou um pouco e se lembrou de algo que acontecera fazia pouco
tempo na Suécia.

— Você vai ligar e dizer que conhece dois letões que assaltaram um
banco em Estocolmo e que eles estão com uma grande quantia em
moeda estrangeira, sobretudo dólares. Eles assaltaram uma casa de
câmbio na estação central de Estocolmo, mas a polícia sueca não
conseguiu prendê-los. Os dois agora estão de volta e trouxeram o
dinheiro com eles. É isso que você vai dizer.

— Ele vai querer saber quem eu sou e como eu sei da história.
— Finja que foi namorada de um deles, mas que levou o fora. Está

querendo se vingar, mas tem medo deles e não vai dizer quem você é.
— Eu sou péssima para mentir. De repente, Wallander �cou bravo.
— Então é melhor aprender. E já. Esse Mikelis é nossa única

chance de entrar nos arquivos. Eu tenho um plano que talvez funcione.
Se você não consegue me dar nenhuma outra sugestão, vai ter de ser esse
mesmo.

O inspetor se levantou da cama.
— Vamos voltar para Riga. Eu lhe conto tudo no carro.
— Quer dizer que esse Mikelis vai procurar os papéis?
— Não, ele não. A voz do inspetor estava solene. — Eu vou fazer

isso. Mas é ele quem vai ter de me deixar entrar no Q. G. da polícia.
De volta a Riga, Baiba telefonara de uma agência dos correios e

conseguira mentir direito.
Em seguida foram para o mercado central. Baiba dissera a

Wallander para esperar entre as peixarias, um enorme galpão que
lembrava um hangar de avião. O inspetor viu quando ela se afastou e
desapareceu no meio da multidão, sabendo que havia um risco de não
voltar a vê-la nunca mais. Mas ela voltou, após se encontrar com Mikelis



na seção de carnes. Haviam perambulado de barraca em barraca,
examinando a carne e conversando. Ela lhe contou então que não havia
ladrões de banco nem dólares.

Durante a viagem de volta para Riga, Wallander lhe dissera para
não titubear e entrar de sola com toda a verdade. Não havia opção. Era
tudo ou nada.

— Ele tanto pode mandar prendê-la, dissera a Baiba, quanto pode
�car do nosso lado. Se você começar a hesitar, pode ser que ele suspeite
de algum complô, quem sabe algum esquema inventado por um
superior para testar sua lealdade. Você tem que dar um jeito de provar
que é a viúva de Karlis, se ele não a reconhecer. Tem que dizer e fazer
exatamente o que eu falei.

Mais de uma hora depois, Baiba estava de volta ao lugar onde
Wallander esperava. Deu para ver na hora que ela tinha conseguido. O
rosto irradiava felicidade e ele se lembrou de novo de como ela era linda.

Baiba contou então em voz baixa que Mikelis estava
assustadíssimo. Toda a sua carreira como o�cial da polícia se achava em
jogo. Podia inclusive estar arriscando a própria vida. Mesmo assim, ela
descon�ava que também ele estivesse se sentindo aliviado.

— Ele é um dos nossos. Meu marido não se enganou.
Faltavam ainda algumas horas até que Wallander pudesse pôr seu

plano em prática. Para matar o tempo, os dois vagaram pela cidade,
combinaram dois pontos de encontro alternativos e depois seguiram
para a universidade onde ela trabalhava. Num laboratório de biologia
deserto e cheirando a éter, Wallander adormeceu com a cabeça apoiada
num mostruário de vidro contendo o esqueleto de uma gaivota. Baiba se
acomodou num parapeito junto à janela, contemplando o parque lá
fora. Não havia nada a fazer a não ser esperar, quietos e exaustos.

Pouco antes das oito da noite, se despediram diante do laboratório.
Um zelador apareceu para fazer a ronda, veri�car se as luzes estavam
todas apagadas e as portas trancadas. Baiba deu um jeito de convencê-lo
a apagar a luz da porta dos fundos por alguns momentos.

Assim que a luz foi apagada, Wallander se esgueirou para fora,
atravessou correndo o gramado na direção indicada por Baiba e, quando



parou para recobrar o fôlego, teve certeza absoluta de que a matilha
continuava reunida em volta do prédio.

No momento em que o relógio da torre da igreja atrás do Q. G.
Bateu nove da noite, Wallander cruzou as portas bem iluminadas e
entrou na ala da fortaleza que �cava aberta ao público. Baiba descrevera
minuciosamente a aparência de Mikelis, e a única coisa que o
surpreendeu ao encontrá-lo foi o fato de o sargento ser muito jovem.

Mikelis esperava atrás de uma mesa, e o inspetor se perguntou
como ele teria explicado sua presença ali. Numa voz alta e esganiçada,
começou a reclamar por ter sido assaltado na rua. Os desgraçados
tinham levado não só seu dinheiro como também seu bem mais sagrado,
o passaporte. Durante uns poucos instantes de agonia, temeu ter
cometido um erro fatal. Esquecera-se de pedir a Baiba para descobrir se
Mikelis falava inglês ou não. E se o rapaz só falasse letão? Ele não teria
outra saída senão chamar alguém que falasse inglês, e aí sim Wallander
estaria em maus lençóis.

Para seu grande alívio, Mikelis falava um pouquinho, na verdade
até melhor que o major, e quando um dos policiais de plantão se
aproximou para ver se poderia tirar o chato do inglês das mãos de
Mikelis, foi despachado na hora. Mikelis conduziu Wallander até uma
saleta contígua. Os outros policiais manifestaram um certo interesse
curioso, mas nada que sugerisse que descon�avam de alguma coisa e
estivessem prestes a fazer soar o alarme. A saleta era nua e fria.
Wallander se sentou numa cadeira e Mikelis observou-o, sem sorrir.

— Às dez horas entra o turno da noite. Até lá, preciso estar com a
queixa do roubo preenchida. Vou mandar uma viatura sair à procura de
alguns suspeitos cuja aparência ainda precisa ser inventada. Temos
exatamente uma hora.

Como o inspetor já esperava, Mikelis lhe disse que os arquivos
eram colossais. Ele não teria a mínima chance de revistar nem mesmo
uma minúscula parte dos corredores escavados na rocha nos porões da
polícia. Se Baiba estivesse errada e Karlis não tivesse escondido seu
testemunho perto da pasta contendo sua �cha, estariam perdidos.



Mikelis desenhou um mapa para o inspetor, que teria de passar por
três portas trancadas a caminho do arquivo. Ele lhe daria as chaves. No
subsolo, no andar dos arquivos, haveria um guarda postado na última
porta. Mikelis o tiraria de lá por alguns momentos com um telefonema
dado às dez e meia em ponto. Uma hora depois, às onze e meia, iria até
o porão e tiraria o guarda de lá outra vez sob um pretexto qualquer,
ainda não sabia qual. Nesse momento, Wallander teria de sair dos
arquivos.

Depois disso, estaria por sua própria conta e risco. Se por acaso
topasse com algum policial de plantão nos corredores e se o policial
�casse descon�ado, Wallander resolveria o assunto sozinho.

Será que poderia con�ar em Mikelis?
Wallander se fez essa pergunta e concluiu que a resposta era

irrelevante. Não tinha escolha a não ser con�ar no sargento. Não havia
alternativa. Instruíra Baiba Liepa sobre o que dizer ao rapaz, mas não
fazia ideia do que mais ela lhe contara. O fato era que, em determinado
momento, Mikelis se convencera de que devia ajudá-lo a entrar nos
arquivos. Independentemente do que o inspetor �zesse ou deixasse de
fazer, não tinha o menor controle do que estava ocorrendo a sua volta.

Meia hora depois, Mikelis deixou a saleta para providenciar uma
viatura que sairia à procura de indivíduos que correspondessem à
descrição fornecida por Stevens, o turista inglês. As descrições que o
sargento registrara poderiam perfeitamente se aplicar à maioria dos
cidadãos de Riga. O inspetor reparou inclusive que uma delas poderia
ser a do próprio Mikelis. O assalto teria ocorrido num lugar perto da
Esplanada, mas Stevens ainda estava muito nervoso para sair com a
viatura e apontar o local exato. Quando Mikelis voltou à saleta, reviram
mais uma vez o mapa do caminho até os arquivos. Wallander teria de
passar pelo corredor onde �cavam as salas dos coronéis e onde ele
próprio tivera uma sala. Só de pensar nisso, estremeceu. Jamais saberia
quem dera a ordem para que o sargento Zids massacrasse Inese e seus
amigos. Putnis? Murniers? Qual deles mandara seus sabujos atrás
daqueles que procuravam o testemunho do major?



Quando chegou a hora da mudança de turno, Wallander se deu
conta de que toda aquela tensão mexera com seus intestinos. Precisava
urgentemente ir ao banheiro, mas sabia que não haveria tempo para isso.
Mikelis abriu a porta para o corredor, depois fez sinal para que o
inspetor se pusesse a caminho. Ele tinha decorado o mapa e sabia que
não poderia se perder. Se isso acontecesse, jamais chegaria a tempo de
pegar a porta desimpedida pelo telefonema que o sargento daria para o
guarda.

O prédio estava deserto. Atravessou os imensos corredores às
pressas e o mais silenciosamente possível, receoso de que a qualquer
momento uma porta se abrisse e alguém lhe apontasse uma arma.
Contava os lances de escada à medida que descia, e o eco de passos em
corredores distantes lhe deu a sensação de estar no meio de um labirinto
onde qualquer um poderia se perder em três tempos. Perguntou-se a
quantos andares abaixo do nível do chão �cariam os arquivos. Por �m
chegou muito perto do lugar onde deveria haver um policial montando
guarda e olhou o relógio. O telefonema de Mikelis viria dali a uns dois
minutos. Parou imóvel, à escuta. O silêncio o deixava inquieto. Teria
entrado num corredor errado, apesar de todas as precauções?

O som estridente de um telefone rompeu o silêncio e o inspetor
pôde respirar de novo. Ouviu passos no corredor contíguo e, à medida
que foram sumindo, se adiantou, chegou até a porta dos arquivos e
abriu-a com as duas chaves que Mikelis lhe dera. O inspetor fora
informado de onde �cava o interruptor e apalpou a parede até encontrá-
lo. Mikelis tinha lhe garantido que a porta era muitíssimo bem vedada e
que não havia perigo de a luz atravessar as frestas e alertar o guarda.

A sala lembrava um imenso hangar subterrâneo. Jamais imaginara
que os arquivos fossem assim tão gigantescos. Por alguns instantes,
parou, oprimido pelas intermináveis �leiras de armários e prateleiras
atulhados de pastas. A Sala do Mal, pensou. Em que o major estaria
pensando, ao entrar ali e plantar a bomba que esperava fosse explodir
mais cedo ou mais tarde?

Deu uma olhada no relógio e se irritou consigo mesmo, por ter se
permitido desperdiçar preciosos minutos pensando nessas coisas. E havia



ainda o imenso desconforto de saber que não aguentaria muito tempo
mais sem ir ao banheiro. Tem de haver um em algum lugar nestes
arquivos, pensou, desesperado. Mas a pergunta é: será que vou conseguir
encontrá-lo?

Começou a andar na direção que Mikelis indicara. O sargento
tinha dito que era facílimo se perder entre as prateleiras, todas iguais.
Assustado com o que poderia acontecer se não encontrasse logo um
banheiro, praguejou ao perceber que boa parte de sua atenção estava
voltada para a barriga indócil. Parou e olhou em volta. Obviamente, se
desviara do rumo certo. Mas será que avançara demais ou tinha virado
onde não devia, segundo o mapa de Mikelis? Retrocedeu.

Notou então que estava totalmente desorientado. Entrou em
pânico. Olhou de novo o relógio. Restavam ainda quarenta e dois
minutos, mas a essa altura já deveria ter achado a seção dos arquivos que
lhe interessava. Xingou a si mesmo. Seria possível que o mapa de
Mikelis estivesse errado? Por que não conseguia encontrar a seção?
Chegou à conclusão de que teria de recomeçar e voltou correndo até as
�leiras de armários perto da entrada. Na pressa, conseguiu chutar um
cesto metálico de lixo, que bateu num armário de arquivo, fazendo um
barulhão. O guarda, pensou. Deve ter dado para ouvir o estrondo lá de
fora. Parou absolutamente imóvel, à espera, mas não ouviu nenhum
chacoalhar de chaves na fechadura. Foi então que teve de admitir que
não conseguiria se controlar nem mais um segundo. Baixou a calça, se
agachou em cima do cesto de lixo e se aliviou. Furioso e enojado ao
mesmo tempo, estendeu a mão até a prateleira mais próxima, rasgou
algumas folhas de papel que provavelmente eram o registro de um
interrogatório qualquer e se limpou.

Em seguida recomeçou a busca, sabendo que dessa vez teria de
achar o lugar certo ou seria tarde demais. Fez um apelo silencioso a
Rydberg, pedindo ao colega morto que o guiasse. Começou novamente
a contagem dos corredores e armários, e então teve certeza de que estava
na seção que procurava. Porém, demorara demais e tinha só mais meia
hora para encontrar o testemunho. Duvidava que fosse su�ciente.
Começou a busca. Mikelis não fora capaz de lhe explicar em detalhes



como as diversas pastas estavam organizadas, e o inspetor se viu forçado
a fazer uma abordagem meio aleatória. Percebeu de imediato que os
arquivos não seguiam uma ordem alfabética.

Havia seções e subseções, e talvez até divisões de subseções. Todos
cidadãos desleais, pensou. Todos mantidos sob vigilância,
constantemente aterrorizados, todos denunciados ou marcados como
candidatos ao título de "inimigo do Estado'.' E são tantos. Jamais vou
conseguir achar a �cha de Baiba.

Tentou identi�car o centro nervoso daquela seção, de modo a
localizar a posição lógica de uma �cha que tivesse sido incluída para
fazer as vezes da carta marcada do baralho. O tempo voava. E Wallander
continuava na mesma. Agitado, retrocedeu e recomeçou a busca,
puxando pastas que lhe pareciam de cor diferente ao mesmo tempo em
que se esforçava ao máximo para não perder a calma.

Restavam dez minutos apenas, e ainda não tinha encontrado a
�cha de Baiba. A bem da verdade, não tinha encontrado coisa alguma.
Sentia-se cada vez mais desesperado ao pensar que, tendo chegado até
ali, seria forçado a admitir a derrota. Não havia mais tempo para uma
busca sistemática. Tudo o que podia fazer era dar uma procurada geral
nas prateleiras da seção e torcer para que o instinto o levasse ao lugar
exato. Acontece que sabia perfeitamente que não existe um único
arquivo no mundo que tenha sido arrumado segundo a intuição e o
instinto. Estava convencido de que falhara. O major fora um homem
sábio, esperto demais para Kurt Wallander, da polícia de Ystad.

Onde? Pensou. Onde? E se esse arquivo fosse um baralho? Onde
estaria a carta marcada? Do lado ou no meio?

Optou pelo meio, passou a mão por uma �leira de pastas, todas de
capa marrom. De repente, notou que uma delas era azul. Afastou as
pastas marrons da azul. Ela trazia num lado da etiqueta o nome de
Leonard Blooms, no outro o de Baiba Kalns. Por um breve momento,
não conseguiu raciocinar direito. Depois se deu conta de que Baiba
Kalns só podia ser o nome de solteira de Baiba Liepa e pegou a pasta
azul, que na verdade não tinha nome nem número de código na capa.
Não teve tempo de examiná-la, seu prazo já se esgotara. Correu de volta



até a entrada, apagou a luz e destrancou a porta. Nem sinal do guarda,
mas, segundo o que Mikelis lhe dissera, o homem estaria de volta a
qualquer momento. Desembestou pelo corredor, mas antes de chegar ao
�m escutou o eco dos passos do guarda. Não poderia seguir naquela
direção.

Teria de ignorar o mapa e tentar encontrar a saída sozinho. Ficou
imóvel enquanto o outro passava pelo corredor paralelo. Assim que o
ruído dos passos �cou mais distante, decidiu que a primeira coisa a fazer
era subir para o térreo. Achou uma escada e se lembrou de quantos
lances tinha descido a caminho dos arquivos. Ao chegar no térreo, não
fazia a menor ideia de onde estava. Entrou no primeiro corredor vazio
que encontrou.

O sujeito que o surpreendeu estivera fumando um cigarro. Devia
ter ouvido os passos de Wallander, apagara o cigarro com a bota e �cara
se perguntando quem poderia estar trabalhando àquela hora da noite.
Quando o inspetor virou no corredor, ele se encontrava a poucos metros
de distância. Parecia ter uns quarenta e poucos anos, estava com o
dólmã desabotoado e assim que o viu com a pasta azul na mão deve ter
percebido que havia algo muito errado ali. Sacou o revólver e gritou
alguma coisa em letão. Wallander não entendeu patavina, mas pôs as
mãos na cabeça. O sujeito continuou a berrar enquanto se aproximava,
o revólver apontado direto para o peito do inspetor. Wallander percebeu
que o policial queria que ele se ajoelhasse, de modo que assim fez, as
mãos ainda erguidas num gesto patético. Não havia a menor
possibilidade de fuga. Fora capturado e não demoraria para que os
coronéis aparecessem e tomassem posse da pasta azul que continha o
testemunho do major.

O homem com o revólver apontado para ele continuava berrando
perguntas. Wallander, cada vez mais apavorado, achou que acabaria
sendo fuzilado ali mesmo no corredor e não conseguiu pensar em nada
melhor do que responder em inglês.

— É um engano. Sua voz estava ardida. — It's a mistake. Também
sou da polícia.



Mas não era engano, claro. O policial ordenou que ele se pusesse
de pé, com as mãos sobre a cabeça, depois lhe disse para ir andando. De
vez em quando, cutucava o inspetor com o cano da arma.

A oportunidade surgiu no momento em que pararam na porta de
um elevador. Wallander não tinha mais esperança nenhuma, convencido
que estava de que fora pego com a boca na botija. Não adiantava resistir.
O policial não hesitaria em matá-lo. No entanto, enquanto esperavam
pelo elevador, seu captor se virou muito ligeiramente para acender um
cigarro, e numa fração de segundo Wallander percebeu que essa seria sua
única chance de escapar. Atirou a pasta azul aos pés do homem e, ao
mesmo tempo, lhe deu um murro na nuca com toda a força. Sentiu os
nós dos dedos se partindo, a dor foi tremenda, mas o policial caiu
estatelado no chão e o revólver escorregou pelo piso de pedras. O
inspetor não sabia se ele estava morto ou apenas desmaiado, mas sua
mão enrijecera de dor. Apanhou a pasta, en�ou o revólver no bolso e
concluiu que a coisa mais idiota a fazer seria tomar o elevador. Tentou se
localizar espiando por uma janela que dava para o pátio e, depois de
alguns segundos, deduziu que devia estar do lado oposto ao corredor dos
coronéis. O sujeito estirado no chão começou a gemer, e Wallander
sabia que não conseguiria nocauteá-lo uma segunda vez.

Pegou o corredor à esquerda, o que se afastava do elevador, e torceu
para chegar a alguma saída.

Teve sorte. O corredor levava a uma das cantinas, e ele conseguiu
abrir uma porta mal trancada na cozinha, obviamente uma porta de
serviço. Estava na rua. A mão doía muito e começara a inchar.

O primeiro encontro marcado com Baiba era à meia-noite e meia.
Wallander parou na penumbra, ao lado da velha igreja do parque da
Esplanada que fora transformada em planetário. À volta toda, limoeiros
altos, desfolhados e imóveis. Nem sinal dela. A dor na mão era quase
insuportável. À uma e quinze da manhã, foi forçado a admitir que
acontecera alguma coisa. Ela não iria aparecer. Ficou extremamente
preocupado. A toda hora lhe vinha a lembrança do rosto ensanguentado
de Inese. Tentou imaginar o que podia ter dado errado. Teria a matilha



descoberto que ele conseguira escapar do prédio da universidade sem ser
notado, apesar de toda a vigilância?

Nesse caso, o que teriam feito com Baiba? Não ousava nem mesmo
pensar sobre isso. Deixou o parque, sem saber para onde ir. Na verdade,
o que o fez continuar andando pela cidade escura e deserta foi a dor na
mão. Um jipe militar com a sirene ligada obrigou-o a se precipitar numa
entrada de prédio mal iluminada e, pouco depois, uma viatura policial
passou em disparada pela rua onde estava, forçando-o a recuar uma vez
mais para dentro das sombras de um vão de porta. Tinha guardado a
pasta com o testemunho do major dentro da camisa e suas bordas
arranhavam o seu peito. Perguntava-se onde passaria a noite. A
temperatura caíra e ele tremia de frio.

A segunda alternativa de encontro era no quarto andar da loja de
departamentos do centro, mas só às dez e meia da manhã, de modo que
tinha cerca de nove horas de espera pela frente e não poderia em
hipótese alguma passá-las vagando pelas ruas. Estava convencido de que
quebrara a mão e precisava consultar um médico, mas não ousaria entrar
num pronto-socorro. Não agora, que estava com o testemunho do
major nas mãos. Cogitou a possibilidade de tentar encontrar abrigo na
embaixada sueca, se presumindo que existisse uma no país, mas também
não gostou dessa opção. E se por acaso a lei determinasse que um o�cial
da polícia sueca que tivesse entrado ilegalmente no país deveria ser
deportado imediatamente? Não podia se dar ao luxo de correr esse risco.

A contragosto, decidiu ir para o carro que lhe servira tão bem
durante dois dias. Mas, quando chegou ao local onde o deixara, ele não
estava mais lá. Por alguns instantes, achou que estava tão desorientado
por causa da dor na mão que suas lembranças se confundiam. Seria
mesmo aquele o lugar onde estacionara? Era, de�nitivamente era. Sem
sombra de dúvida, o automóvel já fora desmontado e esquartejado, feito
um boi ou uma vaca. Um dos coronéis, fosse qual fosse o que estava
atrás dele, obviamente já se encarregara de veri�car se o testemunho do
major estava escondido no carro.

Onde passar a noite? De repente, se sentiu totalmente impotente,
nas entranhas do território inimigo, à mercê de uma matilha de cães



comandados por alguém que não hesitaria em acabar com ele e jogá-lo
num cais gelado ou enterrá-lo num bosque distante. A saudade de casa
era primitiva mas tangível. Nesse momento, o motivo pelo qual se
encontrava desamparado em plena Letônia, no meio da noite, um salva-
vidas que fora parar no litoral sueco com dois mortos dentro, parecia
vago e longínquo, como se nunca tivesse acontecido de fato.

Por falta de alternativa, voltou pelas ruas desertas até o hotel onde
passara uma noite, mas a porta estava trancada e nenhuma luz se
acendeu lá em cima quando tocou a campainha. A dor na mão o estava
deixando confuso. Começou a se preocupar com a possibilidade de
perder por completo a capacidade de raciocinar se não se abrigasse logo
e se esquentasse um pouco. Dirigiu-se ao hotel vizinho e de novo não
obteve resposta quando tocou a campainha. No terceiro hotel, porém,
que era ainda mais decrépito e feio que os outros, a porta não estava
trancada e ele entrou.

Deparou com um homem adormecido atrás do balcão da recepção,
a cabeça apoiada numa mesa, uma meia garrafa de vodca a seus pés.
Wallander sacudiu-o para acordá-lo, mostrou o passaporte que recebera
de Preuss e pegou uma chave. Em seguida apontou para a garrafa, pôs
uma nota de cem coroas sobre a mesa, dinheiro sueco, e levou a vodca
consigo.

O quarto era pequeno, com um cheiro azedo de mobília
embolorada e um papel de parede amarelado de nicotina. Despencou na
beirada da cama, tomou uns dois bons goles direto da garrafa e sentiu o
calor do corpo voltando aos poucos. Depois tirou o paletó, encheu a pia
de água fria e mergulhou nela a mão inchada e latejante. A dor começou
a ceder, e o inspetor se conformou em passar a noite sentado naquela
posição. De vez em quando tomava um gole direto da garrafa e se
perguntava, nervoso, o que teria acontecido com Baiba.

Pegou a pasta azul de dentro da camisa e abriu-a com a mão livre.
Eram cerca de cinquenta páginas datilografadas, mais algumas
fotocópias borradas, mas, ao contrário do que esperava, não havia
nenhuma fotogra�a. O texto do major estava em letão e Wallander não
entendia uma palavra. Reparou que da página nove em diante os nomes

À



Murniers e Putnis apareciam a intervalos regulares. Às vezes juntos
numa mesma frase. Não fazia a menor ideia do que isso signi�cava, se os
dois coronéis estariam sendo acusados ou se o dedo do major estaria
apontado para apenas um deles. Desistiu de tentar decifrar o documento
secreto, largou a pasta no chão, trocou a água e debruçou a cabeça na
borda da piá. Eram quatro da manhã e o inspetor cochilou. Quando
acordou, assustado, descobriu que tinha dormido dez minutos. A mão
voltara a doer e a água fria não estava mais adiantando. Bebeu o resto da
vodca, enrolou uma toalha úmida em volta da mão e se deitou na cama.

Não tinha a menor ideia do que fazer se por acaso Baiba não
aparecesse no encontro na loja de departamentos.

Estava começando a ter a sensação de que fora derrotado.
Continuou acordado até raiar o dia.

*   *   *   
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Dezoito

ALLANDER pressentiu o perigo assim que abriu os olhos. Eram
quase sete da manhã. Continuou absolutamente imóvel na

escuridão, atento. Por �m, percebeu que a ameaça não estava nem do
outro lado da porta nem em algum canto do quarto e sim nele mesmo.
No fundo, era um aviso de que não virara todas as pedras para ver o que
havia por baixo. A dor parecia ter diminuído um pouco. Com todo o
cuidado, tentou mexer os dedos, embora ainda não tivesse criado
coragem para olhar a mão. A dor voltou no mesmo instante. Não
conseguiria aguentar muito mais tempo sem consultar um médico.

Estava exausto. Antes daquele breve cochilo algumas horas antes, se
sentira derrotado. O poder dos coronéis era grande demais e sua própria
capacidade para lidar com a situação fora constantemente atro�ada. Ao
acordar, notou que estava sendo vencido também pelo cansaço. Não
con�ava mais no próprio tino e sabia que isso era fruto de uma crônica
falta de sono, havia já um bom tempo.

Tentou analisar a sensação incômoda que experimentara ao
despertar. O que não conseguira perceber? Onde, em todos os
raciocínios e esforços constantes para estabelecer conexões, tirara a
conclusão errada ou, quem sabe, não re�etira corretamente? O que
deixara de ver? Não podia ignorar o instinto. Naquele momento, em seu
estado meio abobado, era sua única chance de achar o prumo. O que
deixara de ver? Sentou-se cautelosamente na cama, sem ter respondido à
pergunta. Olhou para a mão pela primeira vez, enojado, depois encheu a
pia de água fria. Primeiro mergulhou o rosto, em seguida a mão
machucada. Após alguns minutos, foi até a janela e abriu a persiana.



Sentiu um cheiro pronunciado de carvão. A manhã enevoada
começava a surgir por cima das torres das igrejas da cidade. Ficou ali,
observando as pessoas apressadas na calçada, ainda incapaz de responder
à própria pergunta. O que deixara de ver? Logo depois saiu do quarto,
pagou a conta em coroas e se deixou engolir pela cidade.

Perambulando por um dos muitos parques de Riga, do qual não
conseguia lembrar o nome, reparou na quantidade de cães em volta.
Eram em número muito maior que a matilha invisível que o seguia o
tempo todo. Havia muitos outros cães na cidade, cães de verdade, com
que as pessoas brincam e que levam para passear. Parou próximo a dois
deles, envolvidos numa luta feroz. Um pastor alemão e um vira-lata. Os
donos berravam com eles, tentando separá-los, depois começaram a
berrar entre si. O dono do pastor era um senhor de idade, enquanto o
vira-lata pertencia a uma mulher de uns trinta anos. Wallander �cou
com a sensação de estar testemunhando um ato simbólico das forças em
con�ito na Letônia. Os cães brigavam, as pessoas também, e não havia
como prever qual seria o resultado da briga.

Chegou à loja de departamentos do centro bem na hora em que
abriu, às dez da manhã. A pasta azul o queimava por dentro da camisa.
Seu instinto lhe dizia que o melhor seria se livrar dela, encontrar um
esconderijo temporário.

Enquanto vagava pelas ruas da cidade, mais cedo, conferira cada
movimento ocorrido atrás e na frente; não restava a menor dúvida de
que os coronéis já o tinham cercado de novo. Havia mais homens ainda
e Wallander se viu de repente tomado pela ideia sombria de que a
tempestade estava para desabar. Parou bem na entrada da loja, �ngindo
ler um quadro de informações, mas na verdade observando um balcão
onde as pessoas podiam deixar suas sacolas e pacotes. O balcão era em
forma de L. Lembrava-se corretamente de tudo.

Dirigiu-se ao bureau de cbange, entregou uma nota sueca e recebeu
um maço de dinheiro letão. Em seguida, subiu até o andar onde �cava a
seção de discos. Escolheu dois LPS de Verdi. Eram quase do mesmo
tamanho da pasta. Pagou e, ao receber a sacola de plástico com a
compra, notou que o vigia mais próximo �ngia examinar discos de Jazz.



Voltou para o guarda-volumes e aguardou alguns segundos até que
houvesse várias pessoas esperando para serem atendidas. Dirigiu-se
rapidamente até a extremidade do balcão, tirou a pasta de dentro da
camisa e colocou-a entre os discos. Agiu com presteza, mesmo usando
apenas uma das mãos. Em seguida entregou a sacola, recebeu uma �cha
com um número e se afastou. Os diversos sombras estavam espalhados
perto das portas de entrada da loja. Ainda assim, teve quase certeza de
que ninguém notara a manobra. Claro, havia o risco de que resolvessem
revistar a sacola de plástico, mas achava improvável, uma vez que o
tinham visto comprar os dois discos.

Olhou o relógio. Faltavam apenas dez minutos para Baiba chegar.
Continuava inquieto, mas se sentia mais seguro, agora que se livrara da
pasta. Subiu até o departamento de móveis e utilidades domésticas.
Embora a loja tivesse acabado de abrir, havia muita gente olhando
sonhadoramente ou com ar resignado para os conjuntos de quarto e
sala. O inspetor se encaminhou devagar até a seção de cozinhas. Não
queria chegar cedo demais, mas queria estar no local do encontro
exatamente na hora marcada, de modo que matou o tempo vagando à
toa, espiando as luminárias. Tinham combinado de se encontrar entre os
fogões e geladeiras, todos eles fabricados na União Soviética.

Viu-a logo em seguida. Ela estava examinando um fogão, e ele
reparou que o aparelho só tinha três bocas. Também notou na hora que
havia algo errado. Alguma coisa acontecera com Baiba, alguma coisa da
qual suspeitara logo ao acordar. A inquietação o deixou arrepiado e a�ou
todos os seus sentidos. Ela o viu no mesmo instante. Sorriu, mas o
inspetor percebeu o medo que havia em seus olhos. Foi se encontrar ela,
sem se incomodar em descobrir que posições os vigias tinham ocupado.
Nesse momento, estava concentrado em descobrir o que acontecera.
Parou do lado dela, ambos de olhos pregados numa geladeira
atordoantemente branca.

— O que foi que houve? Perguntou. — Me conte só o que for
importante, não temos muito tempo.

— Não houve nada. Só que não consegui sair da faculdade porque
o prédio estava vigiado.



Por que ela está mentindo? Wallander se perguntou, agitado. Por
que ela está tentando mentir tão convincentemente para mim?

— Conseguiu a pasta?
Wallander hesitou, sem saber se devia ou não lhe contar a verdade,

mas já estava farto das mentiras.
— Consegui. Consegui a pasta. Mikelis é de con�ança. Ela lhe deu

uma olhada muito rápida.
— Então me entregue. Eu sei de um bom lugar para escondê-la.
Essa não era Baiba e o inspetor estava plenamente consciente disso.

Esse era o medo pedindo a pasta, a ameaça falando por ela.
— O que houve? Perguntou de novo, dessa vez com mais �rmeza e

quem sabe até um quê de raiva.
— Nada, ela insistiu.
— Não minta. Não conseguiu impedir que a voz se alterasse um

pouco. — Eu lhe dou a pasta. O que vai acontecer se você não conseguir
pegá-la?

Viu que Baiba Liepa estava no limite de suas forças. Tomara que
ela não desmaie, pensou. Continuamos um passo à frente enquanto eles
não souberem se conseguimos ou não achar o testemunho do major.

— Upitis morre, ela cochichou.
— Quem ameaçou você com isso?
Ela meneou a cabeça, tentando fugir da pergunta.
— Eu preciso saber. Não vai afetar em nada a sorte de Upitis se

você me contar.
Ela o olhou horrorizada. Wallander pegou-a pelo braço e sacudiu-

a.
— Quem? Quem foi?
— O sargento Zids.
O inspetor soltou a mão. A resposta o deixara furioso. Será que

nunca conseguiria descobrir qual dos coronéis estava no âmago da
conspiração? Reparou então que os perseguidores se aproximavam.
Pareciam ter chegado à conclusão de que ele estava de posse do
testemunho do major. Sem parar para pensar, agarrou Baiba de novo e
arrastou-a consigo para as escadas. Upitis não vai ser o primeiro a



morrer, pensou. Seremos nós, a menos que consigamos dar um jeito de
cair fora.

A súbita fuga confundiu a matilha por alguns momentos. Mesmo
duvidando que fosse possível escapar, Wallander sabia que teriam de
tentar. Puxou Baiba escada abaixo, empurrou um homem que descia
devagar e de repente os dois se viram na seção de vestuário. Vendedoras
e fregueses olhavam espantados para aquele casal correndo pela loja.
Wallander tropeçou numa arara cheia de ternos. No puxar e agarrar os
ternos, a arara veio abaixo. Caiu em cima da mão machucada e foi como
se uma faca tivesse lhe atravessado o braço. Um segurança apareceu e
pegou-o pelo cotovelo, mas o inspetor perdera toda e qualquer inibição.
Deu um murro na cara do guarda com a outra mão e puxou Baiba para
onde esperava que houvesse uma escada de serviço ou uma saída cie
emergência. Os vigias estavam chegando perto e não faziam mais o
menor esforço para disfarçar sua presença na loja. Wallander empurrava
e puxava portas que não se moviam, mas acabou encontrando uma
entreaberta, que dava para uma escada de serviço.

Porém, um ruído de passos vinha na direção deles, do andar de
baixo. Não restava outra escolha senão subir. Wallander abriu uma porta
de incêndio e eles saíram numa laje coberta de cascalho. Olhou em
volta, em busca de uma rota de fuga, mas estavam encurralados. A única
saída daquele telhado seria um longo salto rumo à eternidade.
Continuava segurando a mão de Baiba. Não restava mais nada a fazer
senão esperar. Sabia que o coronel que aparecesse naquele telhado seria o
responsável pela morte do major. A porta de incêndio cinzenta lhe daria
�nalmente a resposta, e foi amargo constatar de repente que não tinha
mais a menor importância saber se seu palpite estava certo ou errado.

No entanto, quando a porta se abriu e o coronel Putnis apareceu,
acompanhado de um grupo de homens armados, Wallander acabou se
surpreendendo do mesmo jeito com o erro cometido. Apesar de tudo,
chegara à conclusão de que Murniers era o monstro que durante tanto
tempo rondara as sombras. Putnis caminhou até eles com uma expressão
muito séria no rosto. Wallander sentia as unhas de Baiba se enterrando
em sua mão. Ele não pode dar ordens a seus homens para nos fuzilar



aqui mesmo, sem mais nem menos, pensou Wallander, desesperado. Ou
será que pode? Lembrou-se da execução de Inese e de seus amigos e de
repente sentiu que tremia, dominado pelo medo.

Então o rosto de Putnis se abriu num sorriso e Wallander percebeu,
atônito, que não estava diante de um predador sorridente e sim de uma
criatura dotada de boa dose de simpatia.

— Não precisa �car tão perplexo, inspetor Wallander. O senhor
parece estar pensando que sou eu quem está por trás desse negócio todo.
Mas devo dizer que é muito difícil protegê-lo.

Por alguns momentos brevíssimos a mente de Wallander parou de
funcionar. Depois compreendeu que, no �m das contas, estivera certo o
tempo todo, que não era Putnis, e sim Murniers, o capanga do
demônio. Era Murniers que ele vinha tentando caçar havia tanto tempo.
E também acertara quanto àquela terceira possibilidade, a de que o
inimigo tinha um inimigo. Tudo se encaixava. Seu tino não o
abandonara. Estendeu a mão esquerda para cumprimentar o coronel.

— Um ponto de encontro um tanto estranho, disse Putnis, — Mas
o senhor obviamente é um homem cheio de surpresas. Devo confessar
que estive me perguntando como conseguiu entrar no país sem que
nossos guardas de fronteira reparassem.

— Eu também não sei direito. É uma história muito longa.
Putnis se mostrou preocupado com o ferimento na mão do

inspetor.
— O senhor deve dar uma espiada nisso o quanto antes. Wallander

concordou com um gesto de cabeça e sorriu para Baiba. Ela continuava
tensa e não parecia entender o que estava acontecendo.

— Murniers, disse Wallander. — Então era ele? Putnis fez que sim.
— As suspeitas do major Liepa tinham fundamento.

— Tem muita coisa que eu ainda não entendi, falou o inspetor. —
O coronel Murniers é um homem muito inteligente, continuou Putnis.
— E não resta dúvida de que é um homem do mal. Infelizmente, isso
apenas demonstra que as mentes mais sagazes com frequência tendem a
se instalar na cabeça das criaturas mais cruéis.

É



— É isso mesmo? Baiba perguntou de repente. — Foi ele quem
matou meu marido?

— Não foi ele quem arrebentou o crânio do major-falou Putnis.
— Isso provavelmente foi obra de seu �el sargento.

— Meu motorista, disse Wallander. — O sargento Zids. O que
matou Inese e os outros no depósito.

— O coronel Murniers nunca gostou da Letônia. Mesmo que
tenha desempenhado corretamente o papel de o�cial da polícia,
distanciado da política como convém a todo bom pro�ssional, lá no
fundo continua sendo um adepto fanático do velho regime. No que lhe
diz respeito, Deus estará para sempre no Kremlin. Foi isso que lhe
garantiu a possibilidade de formar, sem interferência alguma, uma
aliança diabólica com diversos criminosos. Quando o major Liepa
começou a perceber o jogo dele, Murniers se pôs a espalhar pistas falsas,
para me incriminar. Confesso que levei um bom tempo até começar a
suspeitar. Depois decidi que seria melhor continuar �ngindo que não
sabia de nada.

— Mas eu continuo sem entender, falou Wallander. — Deve haver
algo mais. O major Liepa falava de uma conspiração, de alguma coisa
que faria a Europa toda se dar conta do que está acontecendo neste país.
Putnis balançava sabiamente a cabeça.

— Claro que há mais coisas. Algo muito maior do que um o�cial
da polícia de alta patente metido em corrupção, protegendo seus
privilégios com toda a brutalidade necessária. Era um complô diabólico,
e o major Liepa percebeu isso.

Wallander sentia frio. Continuava segurando a mão de Baiba. Os
homens de Putnis haviam recuado e estavam parados perto da porta de
incêndio, de arma em punho.

— Foi tudo muito bem planejado, prosseguiu o coronel. —
Murniers teve uma ideia e conseguiu vendê-la ao Kremlin e a certos
círculos russos aqui na Letônia. Viu sua chance de matar dois coelhos
com uma cajadada só.

— Ele tiraria proveito do fato de não existirem mais controles de
fronteira na nova Europa para ganhar dinheiro com o contrabando



organizado de drogas, completou Wallander. — Inclusive na Suécia. E,
ao mesmo tempo, usaria o trá�co de drogas para desacreditar os
movimentos nacionalistas da Letônia. Estou certo?

Putnis concordou com um gesto de cabeça.
— Vi logo de início que o senhor era um excelente policial,

inspetor Wallander. Muito analítico, extremamente paciente. Foi
exatamente assim que Murniers planejou a coisa. A culpa pelo trá�co de
drogas seria atribuída aos movimentos que lutam pela independência da
Letônia, o que, na Suécia, provocaria uma mudança radical na opinião
pública. Quem iria apoiar um movimento de libertação que retribui o
apoio recebido desovando todo tipo de droga no país? Não se pode
negar que Murniers criou uma arma ao mesmo tempo perigosa e
inteligente, uma arma que poderia ter esmagado de uma vez por todas o
movimento em prol da independência.

Wallander re�etia sobre as palavras de Putnis.
— Você está entendendo? Perguntou a Baiba. Ela meneou a cabeça

devagar.
— E onde está o sargento Zids? Perguntou ele.
— Assim que eu reunir as provas necessárias, Murniers e o sargento

Zids serão presos. Não tenho a menor dúvida de que Murniers está
muito preocupado no momento. Com toda certeza não percebeu que
nesse tempo todo estivemos vigiando os homens que estavam de olho
no senhor, inspetor. Naturalmente, o senhor poderá me criticar por tê-lo
exposto a riscos desnecessários, mas achei que essa era provavelmente a
única maneira de encontrar os documentos que o major Liepa deixou.

— Quando saí da universidade ontem, Zids estava a minha espera,
falou Baiba. — Ele me disse que, se eu não entregasse os documentos,
Upitis morreria.

— Upitis é inocente, claro, falou Putnis. — Murniers sequestrou
os dois �lhos pequenos da irmã dele e disse que as crianças morreriam, a
menos que confessasse ser o assassino do major. Não há realmente
nenhum limite para as coisas de que Murniers é capaz. Será um imenso
alívio para todos quando a Letônia souber quem ele realmente é,
quando for condenado à morte e executado, assim como o sargento



Zids. As provas deixadas pelo major serão publicadas. A conspiração virá
à tona, e não só nos tribunais. A notícia circulará por todo o país. Não
tenho a menor dúvida de que despertará interesse também no exterior.

Wallander sentiu o alívio tomando conta de todo o seu corpo.
Estava tudo �nalmente terminado. Putnis sorria.

— Tudo o que me falta agora é ler os documentos do major Liepa,
falou. — E o senhor poderá voltar para casa de verdade, inspetor
Wallander. Nós lhe somos profundamente gratos pela ajuda prestada.
Wallander tirou a �cha numerada do bolso.

— A pasta é azul, disse. — Está numa sacola de plástico no balcão
de guarda-volumes. Junto com dois discos que eu gostaria de ter de
volta. Putnis riu.

— O senhor é de fato muito esperto, inspetor. Não dá um passo
em falso, a menos que seja forçado.

Teria sido algo no tom da voz de Putnis que acabou entregando o
jogo? Wallander jamais conseguiu atinar com o motivo exato de ter sido
assolado de chofre por um pensamento tenebroso, mas, no exato
instante em que o coronel foi guardar o tíquete no bolso, �cou
claríssimo que ele acabara de cometer o maior erro de toda a sua vida.
Simplesmente soube, sem saber por quê. Não conseguia mais distinguir
o pensamento racional da intuição e sua boca estava mais seca que um
deserto.

Putnis continuou sorrindo enquanto sacava o revólver. Seus
homens foram fechando o cerco, se espalhando por todo o telhado, as
metralhadores apontadas para Baiba e Wallander. Ela não parecia estar
entendendo a situação e o inspetor emudecera de medo e humilhação.
Nesse exato momento a porta de incêndio se abriu e o sargento Zids
apareceu no telhado. Mesmo em seu estado de confusão mental quase
absoluta, Wallander imaginou que o sargento estivera o tempo todo
atrás daquela porta, esperando para fazer sua entrada. O espetáculo
terminara e ele não precisava mais aguardar na coxia.

— Seu único erro, disse Putnis, com uma voz sem a menor
in�exão. — Tudo o que acabei de lhe dizer é absolutamente verdade,
claro. A única coisa que separa minhas palavras da realidade é este que



vos fala. Tudo o que eu disse a respeito de Murniers se aplica a mim. O
senhor estava certo e errado ao mesmo tempo, inspetor Wallander. Se
fosse um marxista como eu, já teria percebido que às vezes é preciso pôr
o mundo de cabeça para baixo para poder endireitá-lo de novo.

Putnis recuou um passo.
— Imagino que já tenha entendido que não podemos permitir que

regresse à Suécia. Por outro lado, o senhor já estará um pouco mais
perto do céu aqui em cima, quando morrer.

— Baiba não, Wallander implorou. — Ela não.
— Eu sinto muitíssimo.
Putnis ergueu a arma e o inspetor se deu conta de que ele atiraria

primeiro em Baiba. Não havia nada que pudesse fazer, ambos iriam
morrer num telhado no centro de Riga. Justamente quando imaginava
essas coisas, a porta de incêndio se abriu com um estrondo. Assustado,
Putnis se virou para ver qual era a causa do barulho inesperado. À frente
de um grande número de policiais armados que invadiram o telhado
vinha Murniers. Ao ver Putnis ali parado, de arma na mão, não hesitou
um segundo.

Já estava com a pistola empunhada e disparou direto no peito do
colega, três balas em rápida sucessão. Wallander se jogou sobre Baiba,
para protegê-la. Seguiu-se um violento tiroteio no telhado, com os
homens de Murniers e de Putnis tentando se esconder atrás de chaminés
e condutos de ventilação. Ao se ver na linha de fogo, o inspetor puxou
Baiba consigo para trás do cadáver do coronel, mas, de repente, viu o
sargento Zids ali do lado, agachado perto de uma das chaminés.
Quando cruzaram o olhar, Wallander percebeu que o sargento não
tirava o olho de Baiba e que fatalmente tentaria fazer os dois de reféns
para poder escapar. Os homens de Murniers eram em número muito
maior e vários capangas do outro coronel já haviam sido mortos. O
inspetor viu a arma de Putnis largada ao lado do corpo, mas, antes que
pudesse alcançá-la, Zids se lançou contra ele. Wallander en�ou a mão
machucada na cara do sargento e soltou um berro de dor. O outro
vacilou com a força do murro, a boca começou a sangrar, mas não se
abalou grande coisa com a reação de desespero do inspetor. Havia ódio



em seu olhar quando ergueu a arma para acertar no policial sueco que
causara tantos problemas a ele e a seu superior. Mas o tiro estalou e
Wallander percebeu que continuava vivo. Abriu os olhos e deu com
Baiba ajoelhada a seu lado. Estava com a pistola de Putnis na mão e
baleara o sargento Zids no meio da testa. Chorava, mas ele sabia que as
lágrimas eram fruto mais de uma mistura de fúria e alívio do que
resultado do medo e da tristeza a que fora submetida por tanto tempo.

O tiroteio parou tão de repente quanto começara. Dois dos
homens de Putnis estavam feridos, os outros todos mortos. Murniers
parecia um tanto sombrio ao examinar um de seus homens, que
recebera vários ferimentos no peito. Depois, foi até onde estavam Baiba
e Wallander.

— Sinto muito que tenha sido desse jeito, falou, se desculpando,
— Mas eu precisava saber o que Putnis tinha a dizer

— Sem dúvida nenhuma o senhor poderia ter lido a história
completa nos documentos deixados pelo major, falou Wallander.

— Como é que eu iria ter certeza de que esses documentos
existiam? E, mais ainda, de que o senhor os encontrara?

— Bastava perguntar. Murniers sacudiu a cabeça.
— Se eu �zesse contato com um de vocês dois, entraria em guerra

declarada com Putnis, ele fugiria do país e nós nunca mais o
pegaríamos. Não tive outra escolha senão �car de olho no senhor,
seguindo sempre na cola dos homens que Putnis incumbiu de vigiá-lo.

De repente, Wallander se sentiu cansado demais para escutar
qualquer coisa. A mão latejava e a dor era fortíssima. Pegou a mão de
Baiba e se levantou do chão. Depois perdeu os sentidos.

Quando voltou a si, estava num leito de hospital, com a mão
engessada. A dor se fora, �nalmente. O coronel Murniers se achava
parado no vão da porta, de cigarro na mão, olhando para ele e sorrindo.

— Sente-se melhor agora? Nossos médicos são muito bons. Sua
mão não estava muito bonita de se ver, não. Pode �car com as
radiogra�as e levá-las para casa.

— O que houve?



— O senhor desmaiou. Tenho certeza de que eu também teria
desmaiado, se estivesse na sua situação. Wallander olhou em volta da
sala.

— Onde está Baiba?
— Na casa dela. Estava bem calma quando a deixei lá, algumas

horas atrás.
A boca de Wallander estava seca. Sentou-se com cautela na beirada

da cama.
— Café, falou. — Será que tem café por aqui? Murniers riu.
— Nunca vi ninguém tomar tanto café. Claro que tem. E, se

estiver se sentindo em condições, sugiro darmos um pulo na minha sala,
para podermos encerrar essa coisa toda. Depois, imagino que o senhor e
Baiba Liepa terão muito que conversar. O cirurgião da polícia pode lhe
dar uma injeção de analgésicos, se a mão começar a doer de novo. O
médico que o atendeu aqui disse que isso pode acontecer.

Foram juntos para o Q.G. O dia voara e já tinha começado a
escurecer. Ao passarem pelo arco de entrada no pátio, pareceu ao
inspetor que certamente seria pela última vez. A caminho de sua sala,
Murniers deu uma parada para destrancar um cofre e tirar de dentro
uma pasta azul. Havia um policial armado sentado ao lado do móvel
imponente.

— É mesmo uma boa ideia manter essa papelada trancada,
comentou Wallander. Murniers olhou-o espantado.

— Boa ideia? Repetiu o coronel. — Fundamental, inspetor.
Absolutamente necessário. Ainda que o coronel Putnis tenha sido
eliminado, isso não signi�ca que todos os nossos problemas estejam
resolvidos. Continuamos vivendo no mesmo mundo de antes. Num país
que está sendo estraçalhado por forças con�itantes, das quais não vamos
nos livrar simplesmente metendo três balas no peito de um o�cial da
polícia.

O inspetor re�etia sobre as palavras de Murniers enquanto eles
seguiam pelos corredores do quartel-general. Um homem com uma
bandeja de café esperava em posição de sentido diante da porta.
Wallander se lembrou da primeira visita que �zera àquela sala sombria.



Parecia uma memória muito antiga. Algum dia seria capaz de
compreender tudo o que acontecera desde então?

Murniers tirou uma garrafa da gaveta da mesa e encheu dois copos.
— Não é muito agradável fazer um brinde comemorativo depois

de tantas mortes, mas ainda assim acho que merecemos. Sobretudo o
senhor, inspetor Wallander.

— Não �z grande coisa, exceto me enganar o tempo todo. Segui a
pista errada e só entendi como as diversas peças do quebra-cabeça se
encaixavam quando já era tarde demais.

— Ao contrário. Fiquei realmente muito impressionado com o que
o senhor fez. E com sua coragem também. Wallander sacudiu a cabeça.

— Eu não sou um homem corajoso. Estou espantado de ainda
estar vivo.

Esvaziaram os copos e se sentaram à mesa, com o testemunho do
major entre eles.

— Descon�o que só tenho mais uma pergunta, disse o inspetor. —
Upitis? Murniers balançou a cabeça, pensativo.

— A brutalidade e a sagacidade do coronel Putnis não tinham
limites. Ele precisava de um bode expiatório, de um assassino plausível.
Também precisava de um pretexto para mandar o senhor embora.
Desde o início percebi que ele estava meio apreensivo com a sua
competência, que estava com medo. Deu ordens para que seus homens
sequestrassem duas crianças pequenas, inspetor. Os dois �lhos da irmã
de Upitis. Se ele não confessasse ter assassinado o major, essas crianças
morreriam. Upitis não tinha escolha. Já me perguntei várias vezes o que
teria feito no lugar dele. Ele já foi solto, claro. E Baiba Liepa já sabe que
ele não é nenhum traidor. Também encontramos as crianças, que
estavam sendo mantidas como reféns.

— E tudo começou com um bote salva-vidas que foi parar na costa
sueca, falou o inspetor, depois de alguns momentos de re�exão.

— O coronel Putnis e seus comparsas tinham acabado de iniciar
uma operação de narcotrá�co em larga escala envolvendo vários países
da Europa, inclusive a Suécia. Estavam com diversos agentes em
território sueco. Rastrearam as associações de imigrantes letões e iam



começar a distribuição das drogas que levaria ao descrédito da campanha
pela independência. Mas houve um imprevisto com um dos barcos que
faziam o contrabando das drogas a partir de Ventspils. Parece que alguns
parceiros do coronel improvisaram uma espécie de revolução palaciana.
Pretendiam trabalhar com uma quantidade maior de anfetaminas,
aumentando os próprios lucros. Foram descobertos, fuzilados e largados
num salva-vidas. Na confusão, ninguém se lembrou de que as drogas
estavam guardadas dentro do bote. Pelo que entendi, passaram um dia
inteiro à procura do salva-vidas, mas não encontraram nada. Na
verdade, foi uma sorte que ele tenha ido parar na costa sueca. Do
contrário, é muito provável que o coronel Putnis tivesse conseguido
concretizar seu plano. Falando nisso, foram os agentes do coronel que
conseguiram tirar as drogas de sua delegacia, inspetor, depois que
perceberam que ninguém descon�ava de que estavam no bote.

— Mas deve ter acontecido mais alguma coisa, o inspetor insistiu,
pensativo. — Por que o coronel Putnis decidiu liquidar o major assim
que ele voltou?

— Ficou com medo. Não sabia o que o major Liepa encontrara na
Suécia e não podia se arriscar a deixá-lo vivo sem poder vigiá-lo vinte e
quatro horas por dia. Enquanto o major Liepa permaneceu no país,
sempre foi possível �car de olho nele, ou pelo menos saber com quem
ele se reunia. O coronel Putnis simplesmente �cou nervoso. O sargento
Zids recebeu ordens de matar o major. E matou.

Ambos mergulharam num longo silêncio. Wallander percebeu que
Murniers estava ao mesmo tempo cansado e preocupado.

— E agora, o que acontece?
— Vou examinar minuciosamente os documentos deixados pelo

major, claro. Depois, veremos.
A resposta deixou Wallander inquieto.
— Eles precisam ser publicados, naturalmente.
Murniers não respondeu e o inspetor se deu conta de que essa não

era uma prioridade para o coronel. Seus interesses não eram
necessariamente os mesmos que moviam Baiba Liepa e seus amigos.
Para ele, talvez fosse su�ciente ter desmascarado Putnis. Podia inclusive



ser totalmente contrário a que a história fosse levada a um público mais
amplo. E Wallander não gostou nada da ideia de que o testemunho do
major Liepa pudesse ser varrido para baixo do tapete.

— Gostaria de levar uma cópia do relatório do major falou.
Murniers entendeu na hora as intenções do inspetor.

— Não sabia que o senhor lia letão.
— Não se pode saber tudo na vida.
Murniers o �tou intensamente por um bom tempo, sem dizer

palavra. O inspetor sustentou o olhar, sabendo que não podia ceder
terreno. Essa seria a última vez em que se veria envolvido com Murniers
num teste de força e era absolutamente essencial que não fosse vencido.
Devia isso ao major baixinho e de vista fraca.

De um momento para outro, Murniers se decidiu. Apertou uma
campainha instalada na parte de baixo de sua mesa e surgiu um policial
para pegar a pasta azul. Pouco depois, Wallander recebeu uma cópia, da
qual jamais haveria registro nem recibo. Murniers não assumiria
qualquer responsabilidade por ela. Uma cópia da qual o inspetor
Wallander, da polícia sueca, se apropriara por contra própria, sem
permissão e em desacordo com todas as leis e normas que regem as
relações entre nações amigas, e que em seguida entregara a pessoas que
não tinham o direito de acesso a esses documentos secretos. Com esse
seu ato, o policial sueco Kurt Wallander demonstrara falta total de bom
senso, e por ele deveria ser censurado de imediato.

Isso é o que iria acontecer, isso é o que se faria passar pela verdade.
Caso alguém perguntasse, o que era muito improvável. Wallander jamais
saberia por que Murniers permitira que levasse consigo uma cópia dos
documentos. Teria sido pelo major? Pelo país? Ou será que
simplesmente achava que o inspetor merecia um bom presente de
despedida?

Esse foi o �m da conversa. Havia só mais uma coisa a dizer.
— O passaporte que o senhor tem usado ultimamente é de valor

um tanto duvidoso, falou o coronel, — Mas vou providenciar para que
volte sem maiores problemas à Suécia. Quando está pensando em partir?

— Talvez não amanhã, mas depois de amanhã, quem sabe?



O coronel Murniers acompanhou-o até o carro que o esperava no
pátio. De repente, Wallander se lembrou de seu Peugeot estacionado
num celeiro qualquer da Alemanha, não muito longe da fronteira
polonesa.

— Como será que vou pegar meu carro de volta? Falou, mais para
si mesmo.

Murniers olhou-o sem compreender. E Wallander percebeu então
que nunca saberia quão próximo ou quão apartado estava o coronel das
pessoas que se consideravam a garantia de um futuro melhor para a
Letônia. Ele apenas arranhara a superfície das coisas com que tivera
permissão de entrar em contato. Essa era uma pedra que �caria por
virar. Murniers simplesmente não fazia ideia de como Wallander entrara
na Letônia.

— Esqueça, acrescentou.
Maldito Lippman, pensou com uma certa raiva. O que eu gostaria

de saber agora é se as organizações de letões exilados têm fundos para
indenizar policiais suecos pela perda de seus carros. Sentia-se passado
para trás, sem saber totalmente por quê. Talvez ainda estivesse meio
confuso devido ao tremendo cansaço acumulado. Sua capacidade de
raciocinar continuaria precária até que ele tivesse uma oportunidade de
descansar de verdade.

Despediram-se quando chegaram ao carro que conduziria
Wallander até a casa de Baiba Liepa.

— Eu vou acompanhá-lo ao aeroporto, falou Murniers. — O
senhor receberá dois bilhetes, um do voo até Helsinque, outro de
Helsinque para Estocolmo. Como não há controle de passaporte nos
países nórdicos, ninguém jamais saberá que esteve em Riga.

O carro saiu do pátio. Um painel de vidro separava o banco
traseiro do motorista. Wallander pensou no que Murniers tinha dito.
Ninguém jamais saberia que estivera em Riga. Ocorreu-lhe então, pela
primeira vez, que nunca poderia conversar com ninguém a respeito
desse episódio, nem mesmo com o pai. E um dos melhores motivos para
que tudo continuasse em segredo é que fora tudo tão improvável, tão
incrível. Quem iria acreditar nele? Afundou-se no banco e fechou os



olhos. O importante agora era seu encontro com Baiba Liepa. O que
iria acontecer quando voltasse à Suécia era algo para pensar apenas
quando acontecesse.

Passou duas noites e um dia no apartamento de Baiba Liepa. O
tempo todo esperando por aquilo que, incapaz de encontrar um termo
melhor, chamou de "o momento certo" mas que jamais ocorreu. Não
disse uma palavra a respeito dos sentimentos con�itantes que nutria por
ela. O mais perto que chegou de Baiba Liepa foi quando se sentaram
lado a lado no sofá, na segunda noite, para ver fotos antigas. Ao saltar
do carro que o levara do Q.G. da polícia até lá, fora recebido por ela
sem efusão, como se tivesse se tornado um estranho outra vez. Sentiu-se
magoado, mesmo sem ter muita certeza do que exatamente o magoara.
O que esperava, a�nal? Ela lhe preparou uma refeição, um ensopado que
tinha uma galinha dura como ingrediente principal, e Wallander �cou
com a impressão de que Baiba não era exatamente uma cozinheira
inspirada. Não posso esquecer que ela é uma intelectual, pensou. Que é
do tipo de pessoa provavelmente mais bem quali�cada para sonhar com
uma sociedade melhor do que para preparar um jantar. São precisos os
dois tipos, mesmo que nem sempre consigam viver felizes um ao lado do
outro.

Wallander foi tomado por uma forte sensação de melancolia que,
felizmente, não teve di�culdade em disfarçar. Sem sombra de dúvida,
pertencia à ala dos bons mestres-cucas deste mundo. Não era um dos
sonhadores. Um policial não podia se dar ao luxo de se preocupar com
sonhos, tinha de en�ar o nariz no chão, não podia apontá-lo para o céu.
Mas sabia que estava se apaixonando por Baiba e esse era o motivo real
da melancolia. Seria obrigado a guardar essa tristeza no fundo do
coração, enquanto concluía a missão mais estranha e mais perigosa que
já enfrentara na vida. Isso o magoava profundamente. Quando ela lhe
disse que seu carro estaria esperando por ele em Estocolmo, mal reagiu.
Tinha começado a sentir pena de si mesmo.

Ela fez a cama para ele no sofá da sala. Wallander podia ouvir sua
respiração tranquila vindo do quarto. Não conseguia dormir, apesar de
se sentir exausto. A todo momento se levantava, atravessava o chão de



tábuas geladas e ia espiar da janela a rua deserta onde o major fora
assassinado. Não havia mais ninguém de tocaia. Tinham sido todos
enterrados junto com Putnis. Restava apenas um vazio escancarado,
repulsivo e doloroso.

Um dia antes de ele partir, foram visitar a vala comum onde o
coronel Putnis enterrara Inese e seus amigos. Choraram abertamente.
Wallander soluçou feito uma criança abandonada, como se sentisse ter
visto pela primeira vez o mundo horrível em que vivia. Baiba levara
�ores, umas rosas de aspecto muito frágil, rígidas por causa do frio, que
depositou no monte de terra. Wallander lhe entregara a cópia do
testemunho do major, mas ela não o leu enquanto ele esteve hospedado
em sua casa.

Na manhã em que voou de volta para casa, nevava em Riga.
Murniers foi pessoalmente buscá-lo. Baiba se despediu do inspetor

na porta. Ficaram abraçados por alguns instantes, como se tivessem
acabado de sobreviver a um naufrágio, depois ele se foi. Wallander subiu
a escada do avião.

— Boa viagem! Murniers gritou para ele.
Quanta felicidade em me ver pelas costas, pensou o inspetor. Não

vai sentir a menor falta de mim.
O avião fez uma curva aberta à esquerda, sobrevoou Riga, depois

tomou o rumo do golfo da Finlândia. Wallander já estava dormindo
antes que atingissem a velocidade de cruzeiro, a cabeça inclinada sobre o
peito. Na mesma noite, aterrissou em Estocolmo.

Uma voz pelo sistema de alto-falantes pediu que se dirigisse ao
balcão de informações. Recebeu um envelope contendo seu passaporte e
as chaves do carro. O Peugeot estava estacionado perto do ponto de táxi
e, para sua surpresa, fora lavado. Estava quentinho lá dentro. Alguém
estivera ali sentado, esperando por ele.

Voltou para Ystad nessa mesma noite.
Estava em seu apartamento na Mariagatan pouco antes de raiar o

dia.

*   *   *   





N

Epílogo

O COMEÇO de maio, logo cedo, Wallander preenchia
criteriosamente mas sem grande entusiasmo um volante da

loteria esportiva quando Martinson bateu na porta e entrou.
Continuava fazendo frio, a primavera ainda não chegara a Skåne,

mas o inspetor abrira a janela como se estivesse precisando arejar o
cérebro. Distraído, ponderava as chances de vitória de uns times sobre os
outros enquanto ouvia um tentilhão cantar numa árvore próxima. Ao
ver Martinson na porta, guardou os volantes, se levantou e fechou a
janela. Sabia que ele vivia preocupado com possíveis resfriados.

— Estou incomodando?
Desde que voltara de Riga, Wallander andava meio distante e

brusco com os colegas. Alguns perguntavam, entre si, bem entendido,
por que o inspetor �cara tão enfezado só por ter quebrado a mão
esquiando nos Alpes. Mas ninguém quis indagar diretamente. Todos
achavam que o mau humor acabaria indo embora sozinho.

Wallander tinha consciência de estar se comportando muito mal.
Não havia motivo algum para di�cultar ainda mais o trabalho da
equipe, mas não sabia o que fazer para voltar a ser o mesmo Wallander
de sempre, o policial �rme mas bem-humorado da polícia de Ystad. Era
como se essa pessoa não existisse mais. Também não tinha certeza de
sentir saudade do antigo Wallander. No fundo, ele se conhecia
pouquíssimo. A suposta viagem aos Alpes mostrara quão pouco de
verdade genuína havia em sua vida. Sabia que não era o tipo de homem
que se cerca conscientemente de mentiras, mas começara a se perguntar
se essa sua ignorância a respeito de como o mundo é de fato não seria



em si mesma uma espécie de mentira, ainda que alicerçada em
ingenuidade e não numa tentativa consciente de se isolar.

Toda vez que alguém entrava em sua sala, sentia uma pontada de
culpa, mas não conseguia pensar numa reação melhor, a não ser �ngir
que não havia absolutamente nada de errado.

— Não, você não está incomodando, falou, fazendo um esforço
enorme para ser simpático. — Sente-se.

Martinson se sentou na poltrona das visitas, que afundava e era
desconfortabilíssima.

— Pensei em lhe contar uma história muito curiosa. Ou melhor,
tenho duas histórias para lhe contar. Parece que fomos visitados por
fantasmas do passado.

Wallander não gostava da maneira como o colega se expressava às
vezes. A dura realidade com a qual tinham de lidar no trabalho policial
sempre lhe parecera incompatível com �rulas poéticas. Mas não disse
nada e esperou.

— Lembra-se do sujeito que ligou para cá dizendo que uma balsa
salva-vidas acabaria dando em alguma praia das redondezas? O cara que
nós nunca conseguimos pegar e que nunca se identi�cou?

— Havia dois homens envolvidos. Martinson concordou com um
gesto de cabeça.

— Vamos começar pelo primeiro. Algumas semanas atrás, a
doutora Anette Brolin estava em dúvida sobre se devia ou não indiciar
um sujeito acusado de lesão corporal, mas, como ele não tinha
antecedentes criminais, ela acabou deixando por isso mesmo.

Os ouvidos de Wallander se aguçaram.
— O nome do sujeito é Holmgren. Vi os papéis sobre o caso na

mesa do Svedberg. Diziam que ele era o dono de um barco pesqueiro
chamado Byron. A história �cou ainda mais interessante quando vi que
a pessoa que esse tal de Holmgren tinha espancado era um de seus
melhores amigos, um indivíduo chamado Jakobson, que costumava
trabalhar com ele no Byron. Wallander se lembrou da noite no cais de
Brantevik.



Martinson tinha razão. Eles tinham sido visitados por fantasmas do
passado. Percebeu que estava ansioso para ouvir o que viria a seguir.

— O engraçado é que esse Jakobson não prestou queixa, embora a
surra tenha sido feia e ainda por cima sem motivo aparente.

— Então, quem comunicou o fato à polícia?
— Holmgren partiu para cima do amigo com uma manivela de

ferro, no porto de Brantevik. Alguém viu e ligou para a polícia. O tal
Jakobson �cou no hospital três semanas. Levou uma surra que não foi
brincadeira, mas mesmo assim não quis dar queixa. Svedberg nunca
conseguiu descobrir o que havia por trás dessa história, mas eu comecei
a me perguntar se ela não teria uma ligação com o salva-vidas. Lembra
que nenhum dos dois queria que o outro soubesse que tinha entrado em
contato conosco? Ou, pelo menos, foi o que nós achamos.

— Lembro, claro.
— Resolvi dar uma palavrinha com Holmgren. Por falar nisso, ele

morava na mesma rua que você, a Mariagatan.
— Morava?
— Exato. Quando fui procurá-lo, já tinha se mudado. Para bem

longe, aliás. Foi embora para Portugal. Enviou vários documentos que o
classi�cam como emigrante e forneceu seu novo endereço, algum lugar
nos Açores. Vendeu o Byron para um pescador dinamarquês a preço de
banana.

Martinson fez uma pausa. O inspetor estava pensativo.
— Você há de convir que é uma história meio esquisita continuou.

— Não acha que devíamos passar essa informação para a polícia de
Riga?

— Não. Acho que não é necessário. Mas obrigado por me contar,
Martinson.

— Eu ainda não acabei. Agora vem a segunda parte da história.
Você leu os jornais ontem?

O inspetor parara de comprar jornais havia muito tempo, a menos
que estivesse envolvido em algum caso pelo qual a imprensa
demonstrasse um interesse maior que o de rotina. Sacudiu a cabeça e
Martinson continuou.



— Pois deveria. Os jornais noticiaram que a alfândega de
Gotemburgo encontrou um bote salva-vidas que pertencia a uma
traineira russa, como �cou provado depois. Estava à deriva na costa de
Vinga, o que pareceu um tanto estranho porque nesse dia não houve
vento nenhum. O capitão da traineira a�rmou que estava com o barco
no estaleiro, consertando uma hélice dani�cada. Disse que ninguém a
bordo reparou na perda do salva-vidas, que provavelmente tinha se
soltado enquanto pescavam. Por pura coincidência, um cão farejador
passou perto do bote e �cou muito interessado. Encontraram alguns
quilos de anfetamina puríssima escondidos dentro do salva-vidas. A
droga foi fabricada na Polônia, segundo consta. Isso poderia muito bem
nos dar a explicação que procurávamos, a de que o salva-vidas roubado
do nosso porão provavelmente continha alguma coisa que nós
deveríamos ter encontrado.

Wallander �cou com a impressão de que o comentário era uma
referência direta a seu erro fatal. Martinson tinha razão, claro. Fora um
descuido imperdoável. De todo modo, se sentiu tentado a se abrir com o
colega, a contar a alguém o que realmente acontecera durante suas
"férias" nos Alpes. Mas não disse nada. Achou que não teria forças.

— Descon�o que você esteja certo, foi só o que falou.
— Mas não acredito que um dia a gente descubra por que aqueles

dois foram assassinados.
— Não diga uma coisa dessas. Martinson se levantou.
— Nunca se sabe o que o amanhã nos reserva. Apesar dos pesares,

tudo indica que chegamos um pouco mais perto da solução para essa
história do bote, não acha?

Wallander concordou com um gesto da cabeça. Mas não disse
nada. Martinson parou na porta e se virou.

— Sabe o que eu acho? Perguntou. — É só um palpite, claro, mas
descon�o que Holmgren e Jakobson estavam envolvidos com algum
tipo de contrabando e simplesmente toparam por acaso com aquele
salva-vidas. Só que eles tinham bons motivos para não se envolver com a
polícia.

— O que não explica a surra, respondeu o inspetor.



— Pode ser que eles tenham feito um acordo para não entrar em
contato conosco. Holmgren deve ter achado que o parceiro falou o que
não devia.

— Pode muito bem ser. Mas nunca saberemos.
Martinson foi embora. Wallander abriu a janela de novo e voltou

para seu jogo. Estava pensando na carta que recebera ao voltar de Riga,
agradecendo pelo currículo e convidando-o para uma entrevista na
empresa de Trelleborg. Respondera que, no momento, não tinha
condições de assumir o cargo, mas guardara a carta na gaveta.

Mais tarde, pegou o carro, foi até o novo barzinho que abrira perto
do porto, pediu um café e começou a escrever uma carta para Baiba
Liepa.

Meia hora depois, leu o que tinha escrito e rasgou o papel. Saiu do
bar e foi até o píer. Espalhou os pedacinhos sobre a água como se fossem
migalhas de pão. Continuava sem saber o que dizer a ela.

Mas a saudade era muito, muito grande.
Enorme.

Fim
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