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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.
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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;
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E

RESUMO

M UM LUGAREJO no sul da Suécia, um agricultor descobre que

seus vizinhos foram sadicamente brutalizados durante a noite.

Chamado ao local, o inspetor Kurt Wallander se vê diante de um crime

aparentemente sem sentido. Não houve roubo. Por que então aquele

casal de velhos teria sido atacado? A única pista é uma palavra sussurrada

pela mulher: "Estrangeiro". Wallander já tem problemas su�cientes na

vida: está no meio de uma guerra privada. A mulher o deixou, a �lha

não lhe dirige a palavra, o pai está senil e ele anda engordando. Agora,

como se não bastasse, terá de aceitar que uma promotora, muito

atraente, é verdade, monitore seus movimentos. Mas difícil mesmo, e

aterrorizante, será reconstituir o que houve naquela madrugada gélida.

O inspetor jamais havia imaginado até que ponto a sua moderna Suécia

podia ser palco do mais puro horror.

*   *   *   



E

Um

LE ACORDA com a sensação de ter esquecido de alguma coisa,
tem certeza que sim. Alguma coisa sonhada durante a noite.

Alguma coisa da qual não podia esquecer. Tenta se lembrar. Mas o sono
é como um buraco negro. Um poço que não revela nada do que contém.
Pelo menos não sonhei com touros, pensa. Aí eu teria �cado todo suado,
como se tivesse tido uma febre durante a noite. Desta vez os touros me
deixaram em paz. Imóvel no escuro, escuta.

A respiração da mulher, deitada ao lado, é tão baixinha que mal
pode ouvi-la. Um dia desses de manhã ela vai estar morta a meu lado e
nem vou reparar, pensa ele. Ou talvez eu. Um de nós vai morrer antes
do outro. O amanhecer dirá que um de nós foi deixado para trás. Olha
o relógio sobre a mesinha-de-cabeceira. Os ponteiros brilham e marcam
quinze para as cinco. Por que acordei? Pergunta-se. Em geral durmo até
cinco e meia. Venho fazendo isso há quarenta anos. Por que estou
acordado a esta hora? Escuta o silêncio e de repente se sente totalmente
desperto. Alguma coisa está diferente. Alguma coisa não é mais do jeito
como costumava ser. Com cuidado, tateia até tocar com a mão o rosto
da esposa. Com a ponta dos dedos, sente seu calor. De modo que não
foi ela que morreu. Nenhum dos dois foi deixado para trás. Ainda não.

Escuta o silêncio.
A égua, pensa. Ela não está relinchando. Foi por isso que acordei. A

égua em geral relincha durante a noite. Ouço-a sem acordar e, no
subconsciente, sei que posso continuar dormindo. Levanta-se tomando
cuidado para a cama não ranger. Faz quarenta anos que os dois dormem
nela. Foi o único móvel que compraram quando se casaram. É também



a única cama que terão na vida. Sente o joelho esquerdo doer ao
atravessar o piso de madeira até a janela.

Estou velho, pensa. Velho e gasto. Toda manhã, quando acordo,
me surpreendo outra vez por estar com setenta anos. Pela janela, olha a
noite de inverno. É dia 7 de janeiro de 1990 e este ano nevou em Skåne.
A lâmpada do lado de fora da porta da cozinha espalha seu brilho pelo
quintal, pelo castanheiro pelado e pelo campo, mais adiante. Franze os
olhos e �ta a casa vizinha, onde moram os Lõvgren. A casa branca,
comprida, está às escuras. O estábulo encostado à casa tem uma
lâmpada amarela, fraca, por cima do portão negro. É lá que �ca a égua,
dentro de sua baia, e é de lá que ela às vezes relincha inquieta, à noite,
quando alguma coisa a perturba.

Ele escuta a escuridão. A cama range atrás dele.
— O que está fazendo? Resmunga a esposa.
— Durma, responde. — Estou só dando uma esticada nas pernas.
— O joelho está doendo de novo?
— Não.
— Então volte para a cama. Não �que aí nesse frio. Vai apanhar

um resfriado. Ele ouve quando ela se vira de lado.
Houve um tempo em que nos amávamos, pensa. Mas se protege da

lembrança. A palavra é nobre demais. Amor. Não é para gente como
nós. Quem labutou na terra por mais de quarenta anos e passou a vida
encurvado sobre o barro pesado de Skåne não usa a palavra "amor"
quando fala da mulher. Em nossas vidas, amor sempre foi algo
completamente diferente.

Ele olha para a casa do vizinho, forçando a vista, tentando penetrar
na escuridão da noite de inverno. Relinche, ele pede. Relinche na baia
para eu saber que está tudo como sempre. Para que eu possa �car um
pouco mais debaixo do acolchoado. O dia de um lavrador exaurido e
aposentado já é su�cientemente longo e enfadonho sem isso.

De repente, percebe que está olhando para a janela da cozinha da
casa ao lado. Alguma coisa está diferente. Durante aqueles anos todos,
sempre deu uma espiada ocasional para a janela do vizinho. Agora, de
repente, alguma coisa parece estar mudada. Ou será apenas o escuro que



o confunde? Pisca e conta até vinte, para descansar a vista. Depois olha
para a janela outra vez e tem certeza de que está aberta. E a égua não
relinchou nem uma vez. A égua não relinchou porque Lõvgren não deu
seu passeio noturno de hábito até o estábulo, quando a próstata se faz
lembrar e o força a sair da cama aquecida.

Estou apenas imaginando coisas, diz consigo mesmo. Meus olhos
estão enevoados. Está tudo como sempre. A�nal de contas, o que
poderia acontecer aqui? Na pequena cidade de Lenarp, bem ao norte do
lago Kade, a caminho do belo lago Krageholm, bem no coração de
Skåne? Nunca acontece nada por aqui. O tempo não anda nesta
cidadezinha onde a vida �ui como se fosse um regato sem vigor nem
propósito. As únicas pessoas que vivem aqui são alguns velhos
agricultores que venderam ou arrendaram suas terras para outras
pessoas. Moramos aqui e esperamos pelo inevitável. Olha de novo para a
janela da cozinha e pensa que nem Maria nem Johannes Lõvgren teriam
se esquecido de fechá-la. Com a idade, as pessoas vão �cando medrosas e
ninguém se esquece de fechar uma janela antes do anoitecer.

Envelhecer é viver com medo. O pânico inde�nido da infância
regressa na velhice.

Eu podia me vestir e ir lá fora, pensa. Manquitolar pelo quintal
com o vento de inverno no rosto até a cerca que divide as propriedades.
Podia ver com meus próprios olhos que estou apenas imaginando coisas.
Mas decide �car onde está. Logo mais Johannes vai se levantar para fazer
o café. Primeiro acenderá a luz do banheiro, depois a da cozinha. Tudo
continuará do jeito que sempre foi.

Parado em frente à janela, percebe que está gelado. O frio da
velhice que entra em tudo, até mesmo no quarto mais quente. Pensa em
Maria e Johannes. Tivemos um casamento com eles também, pensa,
como vizinhos e agricultores. Ajudamo-nos mutuamente, partilhamos
das mesmas di�culdades e dos mesmos anos ruins. Mas também
dividimos os bons tempos. Juntos, celebramos o verão e �zemos nossas
ceias de Natal. Nossos �lhos correram de um lugar para o outro como se
as terras fossem propriedade comum. E agora estamos dividindo os anos
arrastados da velhice.



Sem saber por quê, abre a janela, com cuidado para não acordar
Hanna. Segura �rme o trinco para que o vento não arranque a folha de
sua mão. Mas a noite está absolutamente calma e ele se lembra de que o
boletim meteorológico no rádio não mencionara nenhuma tempestade
avançando sobre a planície de Skåne. O céu está estrelado e faz muito
frio. Prestes a fechar a janela de novo, acha que ouviu um ruído. Escuta
e se vira, com o ouvido esquerdo voltado para a janela aberta. O ouvido
bom, não o ruim, que acabou lesado com os anos todos que passou
encarapitado em tratores abafados e barulhentos.

Um pássaro, pensa ele. Um pássaro noturno piando.
De repente, sente medo. De lugar nenhum, o medo aparece e toma

conta. É como se alguém estivesse gritando. Um apelo desesperado,
tentando fazer alguma outra pessoa ouvir. Uma voz que sabe que terá de
penetrar paredes espessas de pedra para chamar a atenção dos vizinhos.
Estou imaginando coisas, pensa de novo. Não tem ninguém gritando.
Quem poderia ser? Fecha a janela com uma batida tão forte que faz
pular um bibelô, acordando Hanna.

— O que está fazendo? Diz ela, e dá para perceber que está
zangada. Ao responder, de repente tem certeza. O terror é real.

— A égua não está relinchando, diz, se sentando na beirada da
cama. — E a janela da cozinha dos Lõvgren está escancarada. E tem
alguém gritando. Ela se senta na cama.

— O que você disse? Ele não responde, mas agora tem certeza de
que não foi um pássaro piando o que ouviu.

— É a voz de Johannes ou de Maria. Um deles está pedindo
socorro.

Ela sai da cama e vai até a janela. Grande e ampla, para ali de
camisola branca e olha o escuro.

— A janela da cozinha não está aberta, cochicha. — Está
arrebentada.

Ele se aproxima dela e agora sente tanto frio que treme inteiro.
— Tem alguém gritando por socorro, ela diz, e a voz sai trêmula.
— O que vamos fazer?
— Vá até lá. Rápido.



— Mas e se for perigoso?
— E não vamos ajudar nossos melhores amigos se estiver

acontecendo alguma coisa?
Ele se veste depressa e pega a lanterna do armário da cozinha, perto

de onde estão as rolhas e a lata de café.
O barro lá fora está congelado sob seus pés. Quando se volta, vê a

silhueta de Hanna na janela. Perto da cerca, estaca. Tudo quieto. Agora
já pode ver que a janela da cozinha está quebrada. Cautelosamente, salta
a cerca baixa e se aproxima da casa branca. Mas nenhuma voz chama
por ele.

Estou só imaginando coisas, pensa de novo. Sou apenas um velho
que já não consegue perceber o que está acontecendo de fato. É possível
mesmo que à noite eu tenha sonhado com os touros. O velho sonho dos
touros arremetendo contra mim quando eu era menino, me fazendo
perceber que um dia eu iria morrer.

Então ouve o grito de novo. Fraco, é mais um gemido. É Maria.
Vai até a janela do quarto e dá uma espiada cautelosa pela fresta entre a
cortina e o caixilho. De repente, sabe que Johannes está morto. Dirige o
facho da lanterna para dentro e pisca com força antes de se obrigar a
olhar. Maria está encolhida no chão, amarrada a uma cadeira. Tem o
rosto ensanguentado e sua dentadura está espatifada sobre a camisola
toda respingada. Depois vê um dos pés de Johannes. Só consegue
enxergar um dos pés. O resto do corpo está escondido pela cortina.

Ele manca de volta e salta de novo a cerca. O joelho dói enquanto
tropeça em desespero no barro congelado. Primeiro chama a polícia.
Depois pega o pé-de-cabra do armário que cheira a naftalina.

— Espere aqui, diz a Hanna. — Você não precisa ver isso.
— O que aconteceu? Ela pergunta, com lágrimas de terror nos

olhos.
— Não sei. Mas acordei porque a égua não estava relinchando no

meio da noite. Isso eu sei.
É o dia 7 de janeiro de 1990. Ainda não clareou.

*   *   *   





O

Dois

TELEFONEMA foi recebido no distrito policial de Ystad às cinco
e treze da manhã. Atendeu um policial exausto, de serviço

desde a véspera do Ano Novo praticamente sem folga. Ao ouvir a voz
entrecortada, pensou que fosse mais um cidadão de miolo mole, mas
mesmo assim alguma coisa chamou sua atenção. Fez algumas perguntas.
Quando a conversa terminou, hesitou por não mais que alguns instantes
antes de erguer o fone de novo e discar o número que sabia de cor.

Kurt Wallander estava dormindo. Ficara acordado até tarde da
noite, ouvindo os discos de Maria Callas que um bom amigo lhe
mandara da Bulgária. Tocou a Traviata várias vezes e eram perto das
duas quando �nalmente foi deitar. Até a campainha do telefone acordá-
lo, estivera mergulhado num sonho erótico muito vívido. Como para se
garantir de que fora apenas um sonho, estendeu a mão e apalpou as
cobertas, mas estava sozinho na cama. Nem a mulher, que o deixara três
meses antes, nem a bela negra com quem estivera fazendo amor feroz
em sonhos estavam presentes. Olhou o relógio enquanto estendia a mão
para o telefone. Batida de carro, pensou na mesma hora. Gelo traiçoeiro,
alguém dirigindo depressa demais e perdendo o controle do volante na
E14. Ou problemas com refugiados chegando da Polônia na primeira
balsa da manhã. Endireitou-se depressa na cama e comprimiu o fone
contra o rosto, sentindo a barba crescida espetar.

— Wallander.
— Espero não ter acordado você.
— Não, não. Já estou de pé. Por que minto? Pensou. Por que não

digo a verdade pura e simples? Que o que mais desejo é adormecer de



novo e recapturar um sonho passageiro com uma mulher nua?
— Achei melhor ligar.
— Acidente de trânsito?
— Não, não exatamente. Um velho agricultor telefonou, disse que

se chama Nystrõm. Mora em Lenarp. Disse que a mulher da casa ao
lado estava amarrada no chão e que não sei quem tinha morrido.

Wallander fez uma rápida localização mental de Lenarp. Não
muito longe de Marsvinsholm, numa região inusitadamente
montanhosa para a área de Skåne.

— Me pareceu coisa séria. Achei melhor ligar para sua casa.
— Quem está aí na delegacia com você agora?
— Peters e Norén estão fora, procurando alguém que quebrou uma

janela do Continental. Chamo os dois de volta?
— Diga-lhes para irem até a bifurcação entre o lago Kade e

Katslõsa e me esperarem lá. Dê o endereço para eles. Quando foi esse
telefonema?

— Alguns minutos atrás.
— Tem certeza de que não era algum bêbado?
— Não me pareceu.
— Certo. Está bem.
Wallander se vestiu depressa, sem tomar banho, se serviu de uma

xícara de café morno que tinha sobrado na garrafa térmica e olhou pela
janela. Morava na Mariagatan, no centro de Ystad, e a fachada cinzenta
do prédio em frente ao seu estava rachada. Perguntou-se por um breve
instante se nevaria em Skåne naquele inverno. Esperava que não. As
nevascas naquela região sempre traziam períodos de trabalho
ininterrupto. Acidentes de carro, mulheres presas na neve entrando em
trabalho de parto, idosos isolados e queda de cabos elétricos. Com as
nevascas vinha o caos, e ele se sentia mal equipado para enfrentar o caos
naquele inverno. A preocupação com a mulher que o largara ainda o
queimava por dentro.

Desceu a Regementsgatan até desembocar na Õsterleden. Na
Dragongatan foi parado por um sinal vermelho e ligou o rádio do carro
para escutar o jornal. Uma voz animada falava de um acidente aéreo em



algum continente distante. Tempo para se viver e tempo para se morrer,
pensou, esfregando o sono dos olhos. Adotara aquele mantra muitos
anos antes. Na época era um jovem policial patrulhando as ruas de
Malmõ, sua cidade natal. Um bêbado puxara de repente uma enorme
faca de açougueiro enquanto ele e o parceiro tentavam tirá-lo do parque
Pildamm e levá-lo para a radiopatrulha. Wallander recebera uma facada
funda, bem ao lado do coração. Alguns poucos milímetros o salvaram de
uma morte inesperada. Estava com vinte e três anos, e de repente foi
tomado pela consciência profunda do que signi�cava ser tira. O mantra
foi o jeito encontrado para espantar as lembranças.

Deixou a região central, passou pelo depósito de mobílias recém-
construído nos arredores da cidade e vislumbrou um pedaço do mar à
distância. Era um mar cinzento, mas curiosamente calmo para a época
do ano, pleno inverno. Lá bem longe, perto do horizonte, a silhueta de
um navio rumava para leste. As nevascas estão a caminho, pensou. Mais
cedo ou mais tarde, cairão sobre nós. Desligou o rádio do carro e tentou
se concentrar naquilo que o esperava. O que sabia, ao certo?

Uma senhora idosa, amarrada no chão? Um homem que dizia tê-la
visto pela janela? Wallander acelerou o carro depois de passar pela saída
para o lago Bjãre e pensou que sem dúvida nenhuma se tratava de algum
velho acometido por um surto repentino de senilidade. Em seus muitos
anos na polícia, já havia tido mais de uma experiência com pessoas
idosas solitárias que chamavam a polícia como uma forma desesperada
de pedir ajuda. A viatura o esperava na estrada vicinal que ia para o lago
Kade. Peters estava fora do carro, observando uma lebre que saltitava de
um lado para o outro no campo. Quando viu o Peugeot azul de
Wallander se aproximando, ergueu a mão num cumprimento e voltou
para o volante. O cascalho congelado rangia sob os pneus. Kurt
Wallander seguiu o carro de polícia. Passaram pela entrada de
Trunnerup e continuaram subindo algumas colinas íngremes até Lenarp.
De lá, pegaram uma estrada de terra que era pouco mais que uma trilha
de trator. Depois de um quilômetro, chegaram ao local. Dois sítios,
vizinhos um do outro, duas casas caiadas e jardins bem cuidados.



Um velho saiu apressado na direção deles. Wallander reparou que
mancava, como se um dos joelhos o incomodasse. Ao saltar do carro,
notou que o vento começara a soprar. Talvez a neve estivesse a caminho,
no �m das contas. Assim que viu o homem, percebeu que alguma coisa
muito desagradável o aguardava. Nos olhos do homem brilhava um
horror que não podia ser imaginário.

— Eu arrombei a porta, ele repetia em estado meio febril, sem
parar. — Eu arrombei a porta porque tinha de ver. Mas ela também vai
morrer, logo, logo. Os policiais entraram pela porta arrombada.
Wallander foi recebido por um odor pungente de velhice. O papel de
parede era antiquado; teve de franzir a vista para poder enxergar na
obscuridade.

— E então, o que aconteceu por aqui?
— Lá dentro, retrucou o velho. Depois começou a chorar. Os três

policiais se entreolharam.
Wallander empurrou a porta do quarto com o pé. Era pior do que

imaginara. Muito pior. Mais tarde, diria que nunca tinha visto nada
pior. E já tinha visto um bocado de coisas. O quarto do casal de velhos
estava encharcado de sangue. Havia borrifos até no lustre de porcelana
pendurado no teto. Prostrado em diagonal na cama jazia um homem
idoso, sem camisa e com as ceroulas baixadas. O rosto estava esmagado,
irreconhecível. Parecia que alguém tentara cortar fora seu nariz. Tinha as
mãos amarradas às costas, sua coxa esquerda estava esmigalhada. O osso
branco brilhava contra aquele vermelho todo.

— Merda, ouviu Norén resmungar logo atrás, e o próprio
Wallander se sentiu nauseado.

— Ambulância, falou, engolindo em seco. — Rápido.
Depois se curvaram sobre a mulher, meio deitada no chão,

amarrada a uma cadeira. A pessoa que a amarrara passara um laço pelo
pescoço enrugado da velha. Mal se ouvia sua respiração, e Wallander
gritou para Peters, dizendo que achasse uma faca. Cortaram a corda �na
que se enterrava nos pulsos e no pescoço da mulher e a deitaram
delicadamente no chão. Wallander segurava sua cabeça nos joelhos.
Olhando para Peters, percebeu que ambos pensavam a mesma coisa.



Quem poderia ser cruel a ponto de fazer uma coisa daquelas? Apertar o
pescoço de uma velhinha inofensiva com um laço?

— Espere lá fora, falou Wallander para o homem que soluçava em
pé na soleira. — Espere lá fora e não toque em nada.

Percebeu que sua voz soava feito um rugido. Estou gritando porque
estou assustado, pensou. Em que espécie de mundo estamos vivendo?
Quase vinte minutos se passaram até a ambulância chegar. A respiração
da mulher era cada vez mais irregular, e Wallander temia que o socorro
chegasse tarde demais. Reconheceu o motorista da ambulância, que se
chamava Antonson. Seu assistente era um rapaz que nunca vira antes.

— Oi, disse Wallander. — Ele está morto. Mas a mulher está viva.
Tente mantê-la assim.

— O que aconteceu? Perguntou Antonson.
— Espero que ela possa nos contar, se conseguir sobreviver. Agora,

rápido!
Depois que a ambulância desapareceu na estrada de cascalho,

Wallander e Peters saíram. Norén estava enxugando o rosto com um
lenço. A alvorada se aproximava devagar. Wallander olhou o relógio.
Sete e vinte e oito.

— Parece um açougue, aí dentro, falou Peters.
— Pior. Ligue para a central e peça uma equipe completa. Diga

para Norén isolar a área. Vou falar com o velho.
Ao dizer isso, ouviu uma espécie de berro. Pulou de susto e escutou

o ruído pela segunda vez. Era um cavalo relinchando. Foram até o
estábulo e abriram a porta. Lá dentro, um cavalo escuro se agitava
dentro da baia. O local cheirava a esterco morno e urina.

— Dê um pouco de água e feno ao cavalo, disse Wallander. —
Talvez haja outros animais aí dentro.

Quando saiu do estábulo, estremeceu. Corvos guinchavam numa
árvore solitária, mais afastada. Aspirou o ar gelado com a garganta e
percebeu que o vento estava aumentando.

— Seu nome é Nystrõm? Perguntou ao velho, que naquele
momento já parara de chorar. — Terá de me dizer o que houve aqui. Se
entendi direito, o senhor mora na casa ao lado. O homem fez que sim.



— O que aconteceu? Sua voz saiu trêmula.
— É o que espero que o senhor possa me dizer. Talvez seja melhor

irmos até sua casa.
Na cozinha havia uma mulher com um roupão antiquado derreada

numa cadeira, chorando, mas assim que Wallander se apresentou ela se
levantou e começou a fazer café. Os homens sentaram à mesa da
cozinha. Wallander viu os enfeites de Natal ainda pendurados na janela.
Um gato velho deitado no parapeito olhava para ele sem piscar.
Estendeu a mão para acariciá-lo.

— Ele morde, disse Nystrõm. — Não está muito acostumado com
gente. A não ser Hanna e eu.

Kurt Wallander pensou na mulher que o abandonara e se
perguntou por onde começar. Um homicídio bestial, pensou. E, se der
azar, logo teremos um homicídio duplo. De repente, teve uma ideia.
Bateu no vidro da janela da cozinha para chamar a atenção de Norén.

— Com licença um instante, disse, levantando.
— Dei água e feno para o cavalo, falou Norén. Não havia nenhum

outro animal.
— Providencie para que alguém vá até o hospital. Para o caso de

ela acordar e dizer alguma coisa. Deve ter visto tudo. Norén fez que sim.
— Mande alguém que ouça bem. De preferência alguém que faça
leitura labial. Quando voltou para a cozinha, tirou o sobretudo e o
largou sobre o sofá.

— Agora me contem tudo. Sem deixar nada de fora. Podem levar o
tempo que quiserem. Depois de duas xícaras de café fraco, percebeu que
nem Nystrõm nem a mulher tinham nada de signi�cativo para dizer.
Informou-se sobre a cronologia e a história de vida do casal atacado.
Tinha duas outras perguntas.

— Vocês sabem se eles tinham muito dinheiro guardado na casa?
— Não, disse Nystrõm. — Guardavam tudo no banco. Inclusive as

aposentadorias. E não eram ricos. Quando venderam as terras, animais e
máquinas, deram todo o dinheiro para os �lhos. A segunda pergunta
parecia sem sentido para ele. Mas tinha de fazê-la assim mesmo. Nas
circunstâncias, não havia escolha.



— Sabem se eles tinham algum inimigo?
— Inimigo?
— Alguém que pudesse ter feito uma coisa dessas? Eles não

pareciam ter entendido a pergunta. Repetiu-a. Os dois velhos se
entreolharam, ainda sem entender.

— Gente como nós não tem inimigos. Wallander notou que ele
parecia ter se ofendido. — Às vezes a gente briga um com o outro. Sobre
quem é o responsável pela manutenção da trilha da carroça, ou onde
�cam as divisas dos pastos. Mas a gente não se mata.

Wallander fez que sim.
— Eu volto a entrar em contato, falou, se levantando de sobretudo

na mão. — Se lembrarem de mais alguma coisa, não hesitem em chamar
a polícia. Peçam para falar comigo, Kurt Wallander.

— E se eles voltarem...? Perguntou a velha senhora. Wallander
balançou a cabeça.

— Não vão voltar. Isso provavelmente foi trabalho de assaltantes.
Eles nunca voltam. Vocês não têm com o que se preocupar. Achou que
deveria dizer mais alguma coisa, para sossegá-los. Mas o quê? Que tipo
de segurança podia oferecer a duas pessoas que acabavam de ver o
vizinho mais próximo ser brutalmente assassinado? Que seria preciso
esperar para ver se a mulher dele também iria morrer?

— O cavalo. Quem vai lhe dar comida?
— Nós damos, respondeu o velho. — Pode deixar que nós

cuidamos da égua.
Wallander saiu e topou com o amanhecer gelado. O vento

aumentara bastante e teve de encurvar os ombros para chegar até o
carro. Na verdade, deveria �car ali e dar uma mão aos técnicos da
perícia. Mas estava congelando, se sentindo um trapo e não pretendia
�car um minuto mais do que o necessário. Além disso, vira pela janela
que a equipe recém-chegada era comandada por Rydberg. O que
signi�cava que os peritos não terminariam o trabalho enquanto não
revirassem cada grão de barro no local do crime. Rydberg, que devia se
aposentar em poucos anos, era um policial dedicado. Embora pudesse
parecer pedante e lento, sua presença era uma garantia de que todo e



qualquer local de crime seria tratado como devia. Rydberg sofria de
reumatismo e usava bengala. E lá vinha ele, mancando, na direção de
Wallander.

— Não está nada agradável, lá dentro. Parece um açougue, aquilo.
— Você não é o primeiro a dizer isso hoje. Rydberg estava sério.
— Temos alguma pista? Wallander balançou a cabeça. — Nada,

nada? Havia uma espécie de súplica na voz de Rydberg.
— Os vizinhos não ouviram nem viram nada. Acho que foram

ladrões comuns.
— Chama essa brutalidade insana de comum? Rydberg estava

perturbado, e Wallander lamentou as palavras impróprias.
— O que eu quis dizer, claro, é que foi um tipo particular de

indivíduo diabólico que passou por aqui ontem à noite. Do tipo que
ganha a vida entrando em lugares isolados onde moram velhos solitários.

— Precisamos encontrar esses caras. Antes que façam isso de novo.
— Tem razão. Mesmo que a gente não pegue ninguém mais este

ano, temos de pegar esses caras.
Entrou no carro e partiu. Numa curva da estreita estrada rural,

quase bateu num carro que vinha na direção contrária, em alta
velocidade. Reconheceu o homem ao volante. Era um repórter que
trabalhava para um dos grandes jornais nacionais e que aparecia sempre
que alguma coisa de interesse mais abrangente acontecia na região de
Ystad.

*   *   *   

Wallander rodou um pouco por Lenarp, para baixo e para cima,
algumas vezes. Havia luzes nas janelas, mas ninguém na rua. O que vão
pensar, quando descobrirem? Perguntou-se. Não estava se sentindo à
vontade. A visão da velha senhora com um laço em volta do pescoço o
perturbara. A crueldade daquilo era incompreensível. Quem faria uma
coisa daquelas? Por que não dar logo uma machadada na cabeça dela e
acabar de vez com aquilo? Por que torturá-la? Tentou planejar a
investigação mentalmente enquanto dirigia devagar pela cidadezinha.



No cruzamento para Blentarp parou, aumentou o aquecimento do
carro, porque estava frio, depois �cou completamente imóvel, olhando
para o horizonte. Era ele quem teria de comandar as investigações, sabia.
Não havia a possibilidade de ser outro. Depois de Rydberg, era o
detetive criminal com mais experiência em Ystad, apesar de ter apenas
quarenta e dois anos de idade. Boa parte do trabalho investigativo seria
rotineiro. Exame do local onde fora cometido o crime, entrevistas com
as pessoas que moravam tanto em Lenarp como ao longo das rotas de
fuga que os ladrões pudessem ter tomado. Alguém teria visto alguma
coisa suspeita? Alguma coisa incomum? As perguntas já ecoavam em sua
mente. Mas Kurt Wallander sabia por experiência própria que assaltos a
áreas rurais são difíceis de solucionar. Só lhe restava esperar que a velha
senhora sobrevivesse. Ela vira o que acontecera. Ela sabia. Mas se
morresse, o duplo homicídio seria difícil de resolver.

Não se sentia à vontade. Sob circunstâncias normais, aquele
desconforto teria gerado maior energia e atividade. Uma vez que esses
eram pré-requisitos para todo trabalho policial, se imaginava um bom
tira. Mas no momento se sentia inseguro de si e muito cansado. Forçou-
se a engatar a primeira. O carro rodou alguns metros. Depois parou de
novo. Era como se tivesse acabado de tomar consciência do que
testemunhara naquela manhã gelada de inverno. A falta de sentido e a
crueldade do ataque contra um velho casal indefeso o assustavam. Ali
acontecera uma coisa que não deveria ter acontecido de jeito nenhum.
Olhou pela janela do carro. O vento batia e assobiava em torno das
portas. Tenho de começar, pensou. É como disse Rydberg. Temos de
pegar seja lá quem for que fez isso.

Foi direto para o hospital em Ystad e tomou o elevador até a
unidade de tratamento intensivo. No corredor, reparou logo no cadete
Martínson, da polícia, sentado numa cadeira, do lado de fora do quarto.

Wallander sentiu a irritação crescer dentro de si. Será que não havia
mesmo mais ninguém disponível para �car no hospital além de um
jovem cadete da polícia sem experiência nenhuma? E por que ele estava
sentado do lado de fora? Por que não estava ao lado do leito, pronto
para detectar o menor murmúrio da mulher brutalizada?



— Olá. Como vão as coisas?
— Ela está inconsciente. Os médicos não têm muita esperança.
— Por que está sentado aqui fora? Por que não está lá dentro do

quarto?
— Disseram que me avisariam se alguma coisa acontecesse.
Wallander reparou que Martinson estava começando a se sentir

inseguro. Pareço um velho professor primário ranzinza, pensou. com
muito cuidado, empurrou a porta e espiou. Várias máquinas sugavam e
bombeavam na antessala da morte. Tubos ondulavam pelas paredes feito
vermes transparentes. Quando abriu a porta, viu uma enfermeira de pé,
lá dentro, lendo uma tabela.

— Não pode entrar aqui, disse, peremptória.
— Sou inspetor da polícia, Wallander retrucou debilmente. — Eu

só queria saber como ela está.
— As instruções são para que aguarde do lado de fora. Antes que

pudesse responder, um médico entrou apressado no quarto. Achou que
parecia surpreendentemente jovem.

— Preferimos que não �que ninguém sem autorização dentro do
quarto, falou o jovem, ao perceber a presença de Wallander.

— Estou saindo. Eu só queria saber como ela está. Meu nome é
Wallander, sou inspetor de polícia. Homicídios acrescentou, sem saber
se faria ou não alguma diferença. — Estou che�ando as investigações
sobre a pessoa ou as pessoas que �zeram isso. Como ela está?

— É espantoso que ainda esteja viva, falou o médico, fazendo um
gesto de cabeça para que Wallander se aproximasse da cama. — Ainda
não temos condições de determinar a extensão dos ferimentos internos
que possa ter sofrido. Primeiro temos de ver se vai sobreviver. Mas a
traqueia foi seriamente traumatizada. Como se alguém tivesse tentado
estrangulá-la.

— Foi exatamente o que aconteceu, disse Wallander, olhando para
o rosto magro visível entre os lençóis e tubos.

— Não sei como não morreu.
— Espero que sobreviva. É nossa única testemunha.



— Nós esperamos que todos os pacientes sobrevivam, respondeu o
médico, severo, estudando um monitor onde linhas verdes se moviam
em ondas ininterruptas.

Wallander saiu do quarto depois que o médico voltou a dizer que
não podia adiantar mais nada. O prognóstico era incerto. Maria
Lõvgren podia morrer sem recuperar a consciência. Não havia como
saber.

— Você sabe fazer leitura labial? Wallander perguntou ao cadete.
— Não, Martinson respondeu surpreso.
— Isso é mau, disse. E saiu.
Do hospital, foi direto para a delegacia de polícia, que �cava quase

no extremo leste da cidade. Sentou-se à mesa e olhou pela janela, para a
velha torre vermelha da caixa-d'água. Talvez os tempos exijam um outro
tipo de policial, pensou. Policiais que não reajam quando forçados a
entrar num açougue humano numa manhã de janeiro no interior do Sul
da Suécia. Policiais que não sofram das mesmas incertezas e angústias de
que eu sofro. Seus pensamentos foram interrompidos pelo telefone. O
hospital, pensou na mesma hora. Agora estão ligando para me dizer que
Maria Lõvgren morreu. Mas será que conseguira recuperar a
consciência? Será que conseguira dizer alguma coisa? Olhou �xo para o
telefone que tocava. Droga, pensou. Droga. Qualquer coisa, menos isso.
Mas quando ergueu o fone, era a �lha. Levou um susto e quase
derrubou o aparelho.

— Papai. Ouviu a moeda caindo na fenda do telefone público.
— Alô. De onde você está ligando? Ainda bem que não é de Lima,

pensou. Ou de Katmandu. Ou de Kinshasa.
— Estou aqui em Ystad. De repente se sentiu feliz. Aquilo

signi�cava que iria ver a �lha.
— Vim visitar você. Mas mudei de plano. Estou na estação. Vou

pegar o trem agora. Só queria lhe dizer que pelo menos pensei em vir vê-
lo.

Nesse ponto a conversa foi interrompida e ele �cou ali sentado, de
fone na mão. Era como segurar nas mãos uma coisa morta, uma coisa
decepada. Menina danada, pensou. Por que faz essas coisas? A �lha



Linda tinha dezenove anos. Até fazer quinze, o relacionamento dos dois
fora muito bom. Quando tinha qualquer problema ou quando havia
alguma coisa que queria muito fazer, mas para a qual faltava coragem,
ela sempre o procurava, em vez de procurar a mãe. Vira a �lha se
metamorfoseando de menina rechonchuda em moça de beleza
desa�adora. Até os quinze anos, não houvera o menor indício de que ela
carregasse dentro de si demônios secretos que um dia a levariam a
paisagens perigosas e inescrutáveis.

Um belo dia de primavera, logo depois de seu décimo quinto
aniversário, Linda, de repente e sem aviso prévio, tentara o suicídio.
Acontecera num sábado à tarde.

Wallander estava consertando uma das cadeiras do jardim e sua
mulher lavava as janelas. Ele largara o martelo e entrara em casa, levado
por uma inquietação repentina. Linda estava deitada em seu quarto e
usara uma navalha para cortar os dois pulsos e a garganta. Depois,
quando tudo terminou, o médico disse a Wallander que ela teria
morrido se ele não tivesse entrado naquela hora e se não tivesse tomado
a iniciativa de aplicar torniquetes. Ele nunca se re�zera do choque. Todo
contato entre ele e a �lha fora interrompido. A menina se afastara, e ele
nunca conseguira entender o que a levara a tentar o suicídio. Depois de
terminada a escola, ela passara a trabalhar aqui e ali, mas de vez em
quando desaparecia por longos períodos. Por duas vezes a mulher o
forçara a registrar o sumiço da �lha. Os colegas haviam testemunhado
sua dor quando era Linda o alvo das investigações. No entanto, mais
cedo ou mais tarde ela aparecia de novo, e a única maneira de
acompanhar suas viagens era investigando bolsos e folheando o
passaporte da moça às escondidas. Droga, pensou. Por que você não
�cou? Por que mudou de ideia? O telefone tocou de novo e ele agarrou
o fone.

— Aqui é o papai. Falara sem pensar.
— Como assim? Perguntou o pai. — Agora você deu para atender

o telefone dizendo que é o papai? Pensei que você fosse um policial.
— Não tenho tempo para falar agora. Posso ligar mais tarde?
— Não, não pode. O que tem assim de tão importante para fazer?



— Aconteceu uma coisa muito séria esta manhã. Ligo mais tarde.
— E o que foi que aconteceu? O pai telefonava para ele quase

todos os dias. Por diversas vezes conseguira impedir que a ligação fosse
transferida com uma desculpa qualquer. Mas depois ele percebera o
truque e começara a inventar novas identidades e a disfarçar a voz para
enganar as telefonistas.

Wallander só via uma possibilidade de escapulir.
— Passo aí hoje à noite para ver você. Depois a gente conversa. O

pai, com muita relutância, se deixou convencer. — Venha às sete. Se
não, não vai dar tempo de estarmos juntos.

— Às sete estou aí. Até mais.
Wallander desligou e apertou o botão que bloqueava as ligações.

Por alguns momentos, pensou em pegar o carro e ir até a estação
ferroviária tentar encontrar a �lha. Falar com ela, buscar reanimar o
contato misteriosamente perdido. Mas sabia que não faria isso. Não
queria correr o risco de vê-la fugir para sempre. A porta se abriu e
Nãslund en�ou a cabeça para dentro.

— Olá, disse. — Posso mandar ele entrar?
— Mandar quem entrar? Nãslund olhou o relógio.
— São nove horas. Ontem você me disse que queria interrogar

Klas Mãnson às nove horas.
— Quem é Klas Mãnson? Nãslund olhou para ele com expressão

de espanto.
— O cara que roubou a lojinha da Õsterleden. Esqueceu? Foi aí

que se lembrou e ao mesmo tempo se deu conta de que Nãslund
obviamente não sabia do crime cometido durante a noite.

— Você se encarrega dele. Tivemos um homicídio ontem à noite
em Lenarp. Talvez um duplo homicídio. Um casal de idade. Pode �car
com o caso de Mãnson, mas vá cozinhando em banho-maria. A primeira
coisa a fazer agora é planejar as investigações em Lenarp.

— O advogado de Mãnson já está aqui. Se eu mandá-lo embora,
vai aprontar um escândalo.

— Faça um interrogatório preliminar. Se o advogado quiser criar
caso depois, não poderemos impedi-lo. Marque uma reunião de



planejamento para as dez horas. Quero todo mundo aqui.
De repente, as coisas estavam andando. Ele era um investigador

outra vez. A angústia a respeito da �lha e da mulher que o abandonara
teria de �car para depois. No momento, era preciso começar uma árdua
caçada a um criminoso. Tirou as pilhas de papel de cima da mesa,
rasgou um volante de loteria esportiva que de todo modo não teria
tempo de preencher, foi até o refeitório e se serviu de uma xícara de café.

Às dez horas, todos se reuniram em sua sala. Rydberg também fora
convocado; interrompera os trabalhos de perícia e estava sentado numa
cadeira de espaldar alto, perto da janela. Sete policiais ao todo, de pé ou
sentados, enchiam a sala. Wallander telefonou para o hospital e
conseguiu extrair a informação de que o estado da velha senhora
continuava crítico. Depois contou a todos o que acontecera.

— Foi pior do que vocês podem imaginar. Concorda, Rydberg?
— Sem dúvida. Igualzinho a um �lme americano. Até o cheiro era

de sangue. Em geral não é assim.
— Temos de pegar quem fez isso, seja quem for Wallander falou,

concluindo sua apresentação do caso. — Não podemos permitir que
maníacos como esse continuem à solta. A sala inteira silenciou. Rydberg
tamborilava a ponta dos dedos nos braços da cadeira. Uma risada de
mulher ecoou pelo corredor.

Kurt Wallander olhou em volta. Eram todos colegas seus. Nenhum
deles amigo próximo. No entanto, formavam uma equipe.

— Bem, o que estamos esperando? Ao trabalho. Eram vinte para as
onze da manhã.

*   *   *   



A

Três

S QUATRO da tarde, Kurt Wallander descobriu que estava com
fome. Não tivera oportunidade de almoçar até aquele

momento. Depois da reunião da manhã, passara o resto do tempo
organizando a caçada aos criminosos de Lenarp. Não conseguia deixar
de pensar no plural. Era muito difícil imaginar que uma única pessoa
pudesse ter levado a cabo aquele banho de sangue.

Já estava escuro lá fora quando afundou na poltrona atrás da mesa
para tentar redigir uma nota à imprensa. Havia um maço de recados
telefônicos sobre a mesa, deixados por uma das moças do PABX. Depois
de procurar em vão pelo nome da �lha entre os papelzinhos, pôs a pilha
inteira na bandeja de entrada. Para evitar o desconforto de ter de parar
em frente às câmeras de televisão da Sul Notícias e dizer que por
enquanto a polícia não possuía nenhuma pista do criminoso ou
criminosos responsáveis pelo monstruoso assassinato, Wallander pedira a
Rydberg para assumir a tarefa, mas teria de escrever ele mesmo a nota à
imprensa. Tirou uma folha de papel da gaveta da mesa. Escrever o quê?
Até o momento, o trabalho se resumia a um amontoado de pontos de
interrogação coligidos durante o dia. Fora um dia de espera. Na unidade
de tratamento intensivo, a velha senhora que sobrevivera ao laço lutava
pela vida. Será que algum dia descobririam o que ela vira naquela noite
aterradora numa casa rural isolada? Ou será que morreria antes de poder
contar alguma coisa?

Wallander olhou pela janela para a escuridão. Em vez de uma nota
à imprensa, começou a redigir um resumo do que fora feito até aquele
momento e do que a polícia tinha em mãos para continuar



investigando. Nada, pensou o inspetor, quando terminou. Duas pessoas
idosas, sem nenhum inimigo, nenhum dinheiro escondido, haviam sido
brutalmente atacadas e torturadas. Os vizinhos não haviam escutado
nada. Só depois da partida dos criminosos repararam numa janela
quebrada e ouviram a velha senhora gritar por socorro. Rydberg ainda
não encontrara nenhuma pista. Pronto, nada mais. Idosos morando em
casas isoladas em pleno interior estão sempre sujeitos a algum tipo de
furto. Houve quem já tivesse sido amarrado, espancado e inclusive
assassinado. Mas o crime da noite anterior fora completamente
diferente, pensou Wallander. Um laço conta uma história própria e
horripilante de maldade, ódio e quem sabe até de vingança. Alguma
coisa naquele crime não fazia sentido. Não havia outro jeito senão torcer
pelo melhor. Os policiais haviam passado o dia conversando com os
moradores de Lenarp. Talvez alguém tivesse visto alguma coisa... Em
geral, antes de assaltar uma pessoa de idade que mora num local isolado,
o indivíduo faz uma boa campana. Talvez Rydberg encontrasse alguma
pista no local do crime, apesar dos pesares.

Wallander olhou o relógio. Há quanto tempo liguei para o
hospital? Quarenta e cinco minutos? Uma hora? Decidiu adiar o
telefonema para depois de redigir a nota à imprensa. Pôs os fones de
ouvido e en�ou uma �ta de Jussi Bjõrling no walkman. Nem o som
com chiados da gravação antiga foi capaz de desviá-lo da majestade da
música de Rigolletto. A nota à imprensa acabou tendo oito linhas.
Wallander entregou-a a uma das secretárias e pediu que datilografasse e
�zesse cópias. Enquanto esperava, leu um questionário que seria enviado
a todos os habitantes da região de Lenarp. Alguém vira alguma coisa
fora do comum, qualquer coisa que pudesse ter ligação com o crime
brutal? Não alimentava grandes ilusões quanto à e�cácia do
questionário, achava que ele só produziria chateação. Sabia que o
telefone iria tocar sem parar e que dois policiais teriam de ser destacados
em tempo integral para ouvir relatos inúteis. De todo modo, tinha de
ser feito, pensou. Pelo menos teremos certeza de que ninguém viu nada.
Voltou a sua sala e ligou de novo para o hospital. Tudo estava na mesma.



A velha senhora continuava lutando pela vida. Assim que desligou,
Naslund entrou.

— Eu tinha razão, ele disse.
— Sobre o quê?
— O advogado de Mãnson �cou uma fera. Wallander deu de

ombros. — Vamos ter de conviver com isso. Naslund coçou a testa e
perguntou como ia a investigação. — Nada, até agora. Mas já
começamos. Por enquanto, é isso.

— Vi que o relatório preliminar da perícia chegou. Wallander
ergueu uma sobrancelha. — E por que não veio para mim?

— Foi para a sala de Hanson.
— Bom, mas não é para lá que devia ter ido, droga! Wallander se

levantou e saiu para o corredor.
Era sempre a mesma coisa, pensou. Os documentos nunca iam

para onde deviam ir. Mesmo que cada vez mais a papelada estivesse
sendo registrada em computadores, os documentos importantes tinham
um pendor para se perderem. Hanson estava sentado ao telefone
quando Wallander bateu e entrou. Viu que a mesa dele estava coberta
com mal disfarçadas pules e listas de hipódromo e pistas de trote do país
inteiro. Na delegacia, era público e notório que Hanson passava a maior
parte do dia ligando para os treinadores e implorando dicas de barbadas.
Depois passava a noite inventando inúmeros sistemas de aposta que lhe
garantiriam grandes vitórias. Também se dizia que em certa ocasião
Hanson ganhara uma bolada. Mas ninguém sabia ao certo. E Hanson
não estava exatamente nadando em dinheiro. Quando Wallander
entrou, ele tapou o fone com a mão.

— O relatório da perícia. Está com você? Hanson afastou uma
pule de Jàgersrõ.

— Ia levar para você agora mesmo.
— O número quatro no sétimo páreo é tiro e queda, aconselhou

Wallander, pegando a pasta de plástico da mesa.
— O que você quer dizer com isso?
— Que é tiro e queda.



Wallander saiu, deixando Hanson de queixo caído na sala. Pelos
ponteiros do relógio na parede, viu que faltava meia hora para a
entrevista coletiva. Voltou para a sua sala e leu com todo o cuidado o
relatório médico. A natureza brutal do crime adquiriu um relevo ainda
maior, se é que isso era possível, do que no momento de sua chegada a
Lenarp, pela manhã. Por um primeiro exame cadavérico preliminar, o
médico não fora capaz de determinar a causa exata da morte. Havia
motivos demais entre os quais optar. O corpo recebera oito facadas
profundas, ou oito feridas com um instrumento a�ado e serrilhado. O
médico sugeria um serrote de ponta. Além disso, o fêmur direito estava
quebrado, bem como o braço e o punho esquerdos. O corpo exibia
sinais de queimaduras, o escroto apresentava inchaço e a testa fora
esmagada. A causa exata da morte ainda não podia ser identi�cada. O
médico acrescentara uma nota ao relatório o�cial. "Um ato de
insanidade", escrevera. "Esse homem foi vítima de violência su�ciente
para matar quatro ou cinco pessoas."

Wallander pôs o relatório sobre a mesa. Estava se sentindo cada vez
pior. Alguma coisa não encaixava. Ladrões que atacam pessoas de idade
não costumam estar cheios de ódio. Estão atrás de dinheiro. Por que essa
violência despropositada? Quando Wallander se deu conta de que não
chegaria a uma resposta satisfatória, leu novamente o resumo que
escrevera. Teria esquecido alguma coisa? Teria deixado passar algum
detalhe que mais tarde se mostraria signi�cativo? Mesmo que o trabalho
policial consistisse em grande medida numa busca paciente de fatos que
possam se combinar entre si, também aprendera com a experiência que a
primeira impressão que se tem do local do crime é igualmente
importante. Sobretudo quando o policial é um dos primeiros a chegar.

Um detalhe qualquer do resumo o intrigava. Teria deixado algo
passar em branco, a�nal? Permaneceu sentado um bom tempo, sem
conseguir atinar com o que seria essa coisa.

Uma mulher abriu a porta e entregou a nota à imprensa
datilografada e as cópias. A caminho da coletiva, entrou no banheiro
masculino e se olhou no espelho. Reparou que precisava cortar o cabelo.
Os �os castanhos estavam começando a �car arrepiados em torno das



orelhas. E também precisava emagrecer um pouco. Nos três meses
transcorridos desde que a mulher o abandonara, engordara sete quilos.
Em sua solidão apática, só se alimentara de comida pronta, pizza,
hambúrgueres engordurados e roscas açucaradas.

— Seu pedaço de banha de merda, disse em voz alta para si
mesmo. — Então vai querer �car com cara de velho infeliz?

Tomou a decisão de mudar de hábitos alimentares imediatamente.
Se isso o ajudasse a perder peso, talvez até pudesse voltar a fumar. O que
mais o incomodava era o motivo verdadeiro. Por que quase todo tira era
divorciado? Por que as mulheres largavam os maridos? Às vezes, quando
lia um romance policial, descobria com um suspiro que as coisas eram
quase tão ruins quanto no mundo da �cção. O policial é sempre um
homem divorciado. E ponto �nal.

A sala onde se realizaria a entrevista coletiva à imprensa estava
lotada. Reconheceu alguns dos repórteres, mas também havia alguns
rostos desconhecidos e uma adolescente de rosto espinhento lançando
olhares amorosos para o lado dele enquanto acertava o gravador.
Wallander distribuiu a nota e subiu num pequeno estrado, na frente da
sala. Na verdade, o chefe da polícia de Ystad também deveria estar
presente, mas saíra de férias e passava o inverno na Espanha. Se Rydberg
terminasse a tempo com a equipe de televisão, daria um pulo até lá. Do
contrário, Kurt Wallander estaria sozinho.

— Vocês receberam a nota. Não tenho mais nada a acrescentar, no
momento.

— Podemos fazer algumas perguntas? Indagou um repórter que
Wallander reconheceu como sendo correspondente do Arbetets.

— É para isso que estou aqui.
— Se não se importa, eu gostaria de dizer que esta é uma nota bem

fraquinha. Não é possível que não tenha mais alguma coisa a nos dizer.
— Não temos nenhuma pista quanto aos criminosos.
— Quer dizer que havia mais de um?
— Possivelmente.
— Por que pensa assim?



— Achamos que sim, mas não sabemos. O repórter fez uma careta
e Wallander virou o rosto para outro jornalista cuja �sionomia
reconheceu.

— Como ele foi morto?
— Por agentes externos.
— Isso pode signi�car uma série de coisas!
— Ainda não sabemos. Os médicos ainda não terminaram de fazer

a autópsia. Vai levar alguns dias.
O repórter tinha outras perguntas, mas foi interrompido pela moça

espinhenta com o gravador. Wallander viu pelas letras na tampa do
aparelho que ela era da rádio local.

— O que foi que os ladrões levaram?
— Não sabemos. Não sabemos nem mesmo se foi um roubo.
— O que mais pode ter sido?
— Não sabemos.
— Alguma coisa leva a polícia a pensar que não foi roubo?
— Não.
Wallander sentiu que transpirava naquela sala abafada.. Lembrou-

se de ter sonhado, quando jovem, que estava dando uma entrevista
coletiva. Mas nunca se sentira sufocado nem suado nos sonhos.

— Fiz-lhe uma pergunta, ouviu um dos repórteres dizer do fundo
da sala.

— Não escutei.
— A polícia está encarando esse crime como uma coisa

importante?
Wallander �cou surpreso com a pergunta.
— Claro que é importante para nós resolver esse crime. Por que

não seria?
— A polícia de Ystad vai precisar de recursos extras?
— Ainda é cedo para comentar sobre isso. Claro que estamos

esperando uma solução rápida, Acho que ainda não compreendi sua
pergunta. O repórter, um rapaz muito jovem, de óculos de lentes
grossas, abriu caminho até a frente. Wallander nunca o vira antes.



— Na minha opinião, ninguém mais na Suécia se importa com os
velhos.

— Nós nos importamos. Faremos tudo o que for possível para
prender os culpados. Em Skåne há muita gente idosa morando em áreas
rurais isoladas. Gostaríamos de a�rmar a todos eles, acima de tudo, que
estamos fazendo tudo o que está a nosso alcance. O inspetor se ergueu.
— Entraremos em contato com os senhores assim que soubermos de
mais alguma coisa. Obrigado por terem vindo. A jovem da estação de
rádio bloqueou sua passagem no momento em que saía da sala.

— Não tenho mais nada a dizer.
— Conheço sua �lha Linda. Wallander parou.
— Conhece? Como?
— Nos encontramos algumas vezes. Em vários lugares. Wallander

tentou se lembrar de já ter encontrado a moça algum dia. Teriam sido
colegas de escola, as duas? Ela balançou a cabeça, como se tivesse lido
seus pensamentos.

— Nunca nos vimos. O senhor não me conhece. Linda e eu nos
encontramos em Malmõ.

— Entendo. Que bom.
— Acho ela ótima. Será que posso lhe fazer algumas perguntas

agora?
Wallander repetiu ao microfone o que já dissera antes. Mais do que

tudo, queria falar a respeito de Linda, mas não teve oportunidade.
— Diga oi para ela, falou a moça, guardando o gravador. — Diga

um oi da parte de Cathrin. Ou Cattis.
— Eu digo. Prometo.
A caminho de sua sala, sentiu umas �sgadas no estômago. Seria

fome ou ansiedade? Tenho de parar com isso, pensou. Tenho de me
conformar com o fato de minha mulher ter me deixado. Tenho de
aceitar que não posso fazer outra coisa senão esperar até Linda tomar a
iniciativa de entrar em contato comigo. Tenho de levar a vida como ela
é...

Pouco antes das seis da tarde a equipe de investigação se reuniu
mais uma vez. Não havia notícias do hospital. Wallander elaborou



rapidamente um roteiro para o plantão noturno.
— Precisa mesmo? Perguntou Hanson. — E se a gente puser um

gravador no quarto? Aí qualquer enfermeira poderia ligá-lo, caso a velha
acordasse...

— Precisa sim, falou Wallander. — Eu �co da meia-noite às seis.
Alguém se candidata a dar plantão até a meia-noite? Rydberg fez um
sinal com a cabeça.

— Posso muito bem �car sentado no hospital, assim como em
qualquer outro canto.

Wallander olhou em volta. Todo mundo parecia pálido sob o
brilho das luzes �uorescentes do teto.

— Conseguimos alguma coisa até agora?
— Passamos o dia em Lenarp, falou Peters, que conduzira o

inquérito de porta em porta. — Ninguém viu nada. É que em geral leva
alguns dias até as pessoas pensarem bem sobre o assunto. Está todo
mundo muito assustado por lá. Tudo muito desagradável. Quase só tem
velho. E uma família polonesa aterrorizada, provavelmente em situação
ilegal no país. Mas não os incomodei. Vamos ter de continuar tentando
amanhã.

Wallander assentiu com a cabeça e olhou para Rydberg.
— Tinha várias impressões digitais, falou o policial. — Talvez nos

levem a alguma coisa. Mas duvido. Estou mais interessado no nó.
Wallander lançou um olhar interrogativo para o lado dele.

— Que nó?
— O nó do laço.
— O que tem ele?
— Não é comum. Nunca vi um nó daqueles antes.
— E alguma vez já tinha visto um? Interrompeu Hanson, que

estava parado na porta, querendo ir embora.
— Já, já sim. — Vamos ver o que esse nó tem para nos dizer.
Wallander sabia que Rydberg não queria adiantar mais nada. Mas

se estava interessado no nó, podia ser importante.
— Vou voltar a Lenarp para conversar de novo com os vizinhos

amanhã de manhã. Alguém já descobriu o paradeiro dos �lhos dos



Lõvgren, falando nisso?
— Martinson está trabalhando no assunto, informou Hanson.
— Pensei que Martinson estivesse no hospital. Wallander parecia

surpreso.
— Ele trocou com Svedberg.
— E para onde ele foi? Ninguém sabia onde estava Martinson.

Wallander ligou para a telefonista e descobriu que Martinson saíra uma
hora antes.

— Ligue para a casa dele. Depois olhou o relógio. — Voltamos a
nos reunir amanhã às dez. Obrigado por terem vindo e até amanhã.

Todos já haviam saído quando a operadora completou a ligação
para Martinson.

— Desculpe. Esqueci que tínhamos reunião.
— Como está indo com os �lhos?
— Pois não é que o Rickard está com catapora?
— Falo dos �lhos dos Lõvgren. As duas �lhas. A voz de Martinson

era de espanto.
— Não recebeu meu recado?
— Não recebi nenhum recado.
— Deixei com uma das moças do PABX.
— Vou dar uma olhada. Mas me diga assim mesmo.
— Uma delas, a que está com cinquenta anos, mora no Canadá,

Winnipeg, sei lá onde �ca isso. Esqueci completamente que seria alta
madrugada, na hora em que liguei. Ela não queria acreditar no que eu
estava dizendo. A �cha só caiu depois que o marido pegou o telefone.
Por falar nisso, ele também é policial. Da polícia montada canadense.
Vou ligar para eles de novo amanhã. Mas ela está vindo para cá, claro. A
outra �lha foi mais difícil de achar, embora more aqui. Tem quarenta e
sete anos e é gerente do bufê do hotel Rubi, em Gõteborg. Mas está
treinando handebol em Skien, na Noruega. Eles me prometeram contar
a ela o que houve. Também deixei uma lista dos outros parentes dos
Lõvgren no PABX. A família é enorme. Quase todo mundo mora aqui
mesmo em Skåne. Alguns com certeza vão ligar amanhã, depois de ler a
notícia nos jornais.



— Bom trabalho. Pode me render no hospital amanhã de manhã,
às seis horas? Se ela não tiver morrido até lá.

— Claro. Mas será que é uma boa ideia, fazer esse turno?
— Por que não?
— Você está comandando as investigações. Devia dormir um

pouco.
— Dá para eu me virar por uma noite, respondeu Wallander,

desligando em seguida. Completamente imóvel, �cou encarando o
vazio.

Será que vamos conseguir solucionar isso? Pensou. Ou será que eles
já estão com muita vantagem sobre nós? Vestiu o sobretudo, desligou a
lâmpada da mesa e saiu da sala. O corredor que levava até a área da
recepção estava deserto. En�ou a cabeça para dentro do cubículo de
vidro onde a telefonista de plantão folheava uma revista. Reparou que
era uma revista de turfe. Será que hoje em dia todo mundo só aposta em
cavalos?

— Martinson disse que me deixou uns papéis. A telefonista, cujo
nome era Ebba e que trabalhava para o departamento havia mais de
trinta anos, acenou amistosamente e apontou o balcão.

— A gente está com uma mocinha indicada pelo departamento de
colocações para jovens, falou, sorrindo. Um doce de boazinha, mas
completamente incompetente. Talvez tenha esquecido de entregar.
Wallander con�rmou com a cabeça.

— Estou saindo agora. Daqui a umas duas horas devo estar em
casa. Se acontecer alguma coisa, ligue para a casa do meu pai.

— Está pensando naquela coitada no hospital? Wallander fez que
sim com a cabeça.

— Coisa mais terrível.
— É. Às vezes me pergunto o que está acontecendo neste país.
Ao atravessar as portas de vidro do distrito policial, o vento o

atingiu no rosto. Era frio e cortante e ele se encurvou todo, a caminho
do estacionamento. Contanto que não neve, pensou. Pelo menos
enquanto não pegarmos a criatura que fez esse estrago em Lenarp.
Entrou o mais depressa que pôde no carro e passou um tempão olhando



as �tas cassete guardadas no porta-luvas. Sem chegar a uma decisão
conclusiva, en�ou o Réquiem de Verdi no toca-�tas. Tinha alto-falantes
caros no carro, e os acordes magní�cos da música invadiram seus
tímpanos. Deu a partida, virou à direita e desceu a Dragongatan na
direção da Õsterleden. Umas poucas folhas rodopiavam na rua e um
ciclista lutava contra o vento. O relógio no painel do automóvel dizia
que eram seis da tarde. Estava varado de fome. Atravessou a avenida e
virou na esquina da lanchonete OK. Começo meus novos hábitos
alimentares amanhã, pensou. Se eu chegar na casa de papai um minuto
depois das sete, ele vai me acusar de tê-lo abandonado. Comeu um
hambúrguer especial. Comeu tão depressa que �cou com diarreia.
Sentado na privada, reparou que precisava trocar de cueca. De repente,
se deu conta de que estava muito cansado. Só se levantou depois que
alguém esmurrou a porta. Encheu o tanque e rumou para leste cruzando
a Sandeskogen, depois virou na estrada para Kâseberga.

O pai morava numa casinha que parecia ter sido construía ao acaso
no meio do mato, entre Lõderup e o mar. Faltavam quatro minutos para
as sete quando passou pelo cascalho da entrada para carros. Aquela
entrada de cascalho estava na raiz da mais recente e prolongada de suas
brigas com o pai. Antes, aquilo era um pátio adorável calçado com
paralelepípedos e tão antigo quanto a casa. Um belo dia, o pai tivera a
ideia de cobrir o pátio inteiro com cascalho. Quando Wallander
reclamou, o pai �cou indignado.

— Não preciso de babá!
— Por que você teve de destruir aquele pátio tão lindo? E aí

começara a briga.
Agora o pátio estava coberto com cascalho cinzento que estralava

sob os pneus. Viu que havia uma luz acesa no pavilhão externo. Da
próxima vez pode ser meu pai, pensou de repente. O assassino noturno
pode achar que meu pai é um velho perfeito para assaltar, quem sabe até
matar. Ninguém o escutaria se ele pedisse ajuda. Não com esse vento,
com quinhentos metros de distância até o vizinho mais próximo. Velho,
também. Ouviu até o �nal do "Dies irae" antes de sair do carro e
espichar o corpo. Depois foi direto para o pavilhão que funcionava



como ateliê do pai. Era ali que ele pintava seus quadros, como �zera a
vida inteira. Era uma das mais antigas memórias de infância de Kurt
Wallander. A maneira como o pai sempre recendia a terebintina e tinta a
óleo. E a maneira como sempre estava em pé na frente do cavalete
úmido, de avental azul-escuro e botas de borracha de cano curto. Só lá
pelos cinco ou seis anos de idade é que Kurt Wallander percebera que o
pai não trabalhava exatamente na mesma tela ano após ano. Era o tema
que não mudava nunca. Ele sempre pintava uma paisagem melancólica
de outono, com um lago espelhado brilhante e uma árvore torta de
galhos pelados em primeiro plano e, bem ao longe no horizonte, cadeias
de montanhas rodeadas de nuvens reluzindo sob um poente de colorido
improvável. De vez em quando acrescentava um galo silvestre
empoleirado num toco de árvore no canto esquerdo da tela. A intervalos
regulares, a casa recebia visitas de homens de terno de seda com pesados
anéis de ouro nos dedos. Chegavam em peruas enferrujadas ou em
carrões americanos brilhantes e compravam as telas, com ou sem o galo.
O pai pintara o mesmo tema a vida toda. A família sobrevivera de suas
telas, que eram vendidas em feiras e leilões. Moravam em Klagshamm,
nos arredores de Malmõ, numa antiga serralheria reformada. Kurt
Wallander crescera naquela casa ao lado da irmã, Kristina, e a infância
dos dois sempre fora envolta pelo cheiro forte da terebintina. Só depois
de enviuvar, o pai vendera a antiga serralheria e se mudara para o
interior. Wallander nunca entendera direito por quê, uma vez que ele se
queixava o tempo todo de solidão. Abriu a porta do pavilhão e viu que o
pai trabalhava numa tela sem o galo. Naquele exato momento pintava a
árvore do primeiro plano. Resmungou um cumprimento e continuou
pincelando.

Wallander despejou numa xícara um pouco do café que havia
dentro de um bule sujo pousado sobre uma espiriteira. Olhou para o
pai, de quase oitenta anos, baixote e encurvado, mas ainda irradiando
energia e força de vontade. Será que vou �car parecido com ele, quando
�car velho? Quando menino, era parecido com minha mãe. Agora
pareço com meu avô. Talvez �que como meu pai, quando envelhecer.

— Pegue um café. Termino daqui a pouco.



— Já peguei.
— Então pegue outro. Está de mau humor, pensou Wallander. É

um tirano, com seus humores instáveis. O que quer de mim, a�nal?
— Tenho várias coisas para fazer. Na verdade, vou ter de trabalhar

a noite toda. Pensei que estivesse precisando de alguma coisa.
— Por que você tem de trabalhar a noite toda?
— Vou dar plantão no hospital.
— E por quê? Quem está doente?
Wallander suspirou. Mesmo tendo conduzido pessoalmente

centenas de interrogatórios, jamais seria capaz de fazer frente à
persistência paterna em questioná-lo. E olhe que o pai não tinha o
menor interesse em sua carreira de policial. Sabia inclusive que ele �cara
profundamente decepcionado com a decisão do �lho de se tornar
policial, tomada aos dezoito anos. Mas nunca descobrira que tipo de
expectativa o pai nutria em relação a ele. Já tentara conversar a respeito,
sempre sem sucesso. Nas poucas ocasiões em que fora passar uns dias
com a irmã Kristina em Estocolmo, onde ela possuía um salão de beleza,
até tocara no assunto, já que ela e o pai se davam bem. Mas nem a irmã
fazia ideia. Bebeu o café morno e pensou que talvez o desejo do pai
tivesse sido o de que um dia ele assumisse o pincel e continuasse a pintar
o mesmo tema por mais outra geração. De repente o pai largou o pincel
e limpou as mãos num trapo sujo. Quando se aproximou para pegar um
café, Wallander sentiu o fedor das roupas sujas e do corpo sem banho.
Como se diz a um pai que ele está cheirando mal? Pensou. Talvez ele
esteja tão velho que já não consiga tomar conta de si mesmo. E aí então
o que eu faço? Não posso levá-lo para morar comigo, nunca daria certo.
Acabaríamos nos matando. Olhou o pai esfregar o nariz com uma das
mãos enquanto com a outra segurava a xícara e tomava o café com goles
ruidosos.

— Faz um tempão que você não vem me visitar. O tom era de
censura.

— Vim anteontem, não vim?
— Por meia hora!
— Bom, mas vim.



— Por que você não quer vir me visitar?
— Mas eu quero! É que às vezes estou com muito trabalho. O pai

se sentou num velho trenó bambo que rangeu sob seu peso.
— Eu só queria lhe contar que ontem sua �lha veio me visitar.

Wallander �cou atônito.
— Linda esteve aqui?
— Está prestando atenção no que estou dizendo?
— E o que ela queria?
— Queria uma tela.
— Uma tela?
— Ela não é como você, ela gosta do que eu faço. Wallander teve

grande di�culdade em acreditar em seus ouvidos. Linda nunca mostrara
o menor interesse pelo avô, exceto quando era bem pequena.

— O que ela queria?
— Uma tela, já disse! Você não está escutando!
— Eu estou escutando! De onde ela estava vindo? Para onde estava

indo? E como chegou até aqui? Será possível que tenho de arrancar
palavra por palavra de você?

— Veio num carro. Um rapaz de cara preta estava dirigindo.
— Como assim, de cara preta?
— Já ouviu falar em negros? Era um moço muito educado e falava

um sueco excelente. Dei a tela a Linda e os dois foram embora. Achei
que você ia gostar de saber, uma vez que tem tão pouco contato com sua
�lha.

— Para onde eles foram?
— Como vou saber?
Wallander percebeu que nenhum dos dois sabia onde Linda

morava de fato. De vez em quando ela dormia na casa da mãe. Depois
partia outra vez e sumia em suas próprias trilhas misteriosas. Preciso
conversar com Mona, pensou. Separados ou não, temos de conversar.
Não estou aguentando mais isso.

— Quer beber algo? A última coisa que Wallander queria era uma
bebida. Mas sabia que seria inútil dizer não.

— Aceito, obrigado.



Havia um caminhozinho pavimentado ligando o pavilhão à casa de
pé-direito baixo e mobília esparsa. Wallander reparou na hora que a casa
estava suja e desarrumada. Ele nem enxerga a bagunça, pensou. E por
que não reparei nela antes? Preciso conversar com Kristina a respeito.
Ele não pode continuar morando sozinho nessas condições. Naquele
momento, o telefone tocou. O pai atendeu.

— É para você, falou, sem fazer a menor tentativa de esconder a
irritação. Linda, pensou ele. Tem de ser ela. Era Rydberg, ligando do
hospital.

— Ela morreu.
— Chegou a acordar?
— Na verdade, sim. Por dez minutos. Os médicos acharam que o

pior tinha passado. Depois, morreu.
— Disse alguma coisa? Rydberg parecia pensativo ao responder.
— Acho melhor você voltar para a cidade.
— O que foi que ela disse?
— Uma coisa que você não vai gostar de escutar.
— Estou indo para aí.
— É melhor ir direto para o distrito. Como eu disse, ela morreu.

Wallander desligou.
— Preciso ir. O pai o encarou com furor.
— Você não gosta de mim.
— Volto amanhã, respondeu Wallander, se perguntando o que

fazer com a imundície em que o pai estava vivendo. — Venho amanhã
sem falta. Podemos sentar e conversar. Eu faço o jantar. Podemos jogar
pôquer, se você quiser. Embora ele fosse um péssimo jogador de pôquer,
sabia que uma partida o amansaria. — Venho às sete.

Depois voltou para Ystad. Às cinco para as oito estava atravessando
as mesmas portas de vidro que cruzara duas horas antes. Ebba fez um
sinal com a cabeça.

— Rydberg está esperando no refeitório. E lá estava ele, encurvado
sobre uma xícara de café. Quando Kurt Wallander viu o rosto do colega,
compreendeu que alguma coisa de muito desagradável o aguardava.



*   *   *   
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ÃO HAVIA mais ninguém no refeitório, além de Wallander e
Rydberg. A alguns metros dali, um bêbado fazia escarcéu,

protestando a altos brados por ter sido detido. Fora isso, estava tudo
quieto. Só se ouvia o leve zumbido do radiador. Wallander se sentou em
frente ao colega.

— Tire o sobretudo, falou Rydberg. — Caso contrário vai congelar
quando sair no vento de novo.

— Primeiro quero ouvir o que tem para me dizer. Aí decido se tiro
ou não o sobretudo. Rydberg deu de ombros.

— Ela morreu.
— Isso eu sei.
— Mas acordou por alguns momentos, logo antes de morrer.
— E falou?
— Eu não diria tanto, considerando a situação. Sussurrou. Ou

balbuciou.
— Conseguiu gravar? Rydberg balançou a cabeça.
— Não teria funcionado, de todo modo. Foi quase impossível

ouvir o que ela estava dizendo. Grande parte era delírio puro. Mas
anotei tudo o que tive certeza de ter entendido.

Tirou então um bloquinho de notas todo arrebentado do bolso.
Estava preso por um elástico e havia um lápis en�ado no meio das
páginas.

— Ela falou o nome do marido. Acho que estava tentando saber
como ele estava. Depois resmungou alguma coisa que não consegui
entender. Foi aí que tentei perguntar: "Quem invadiu sua casa durante a



noite? A senhora conhecia as pessoas? Como elas eram?". Essas foram
minhas perguntas, que �quei repetindo durante todo o tempo em que
ela esteve consciente. E no fundo acho que ela entendeu muito bem o
que eu estava dizendo.

— E o que ela respondeu?
— Só consegui compreender uma palavra. "Estrangeiro."
— "Estrangeiro"?
— Isso mesmo. "Estrangeiro."
— Quer dizer então que ela falou que o sujeito que atacou os dois

era estrangeiro?
Rydberg fez que sim com a cabeça.
— Tem certeza?
— Alguma vez eu disse que tinha certeza quando não tinha?
— Não.
— Pois então. De modo que agora sabemos que seu último recado

para o mundo foi a palavra "estrangeiro". Designando aquele que
cometeu esse crime insano.

Wallander tirou o sobretudo e pegou uma xícara de café.
— Que será que ela quis dizer com isso? Resmungou.
— Estava aqui pensando no assunto enquanto esperava você.

Talvez os caras não tivessem cara de suecos. Talvez falassem outra língua.
Talvez falassem mal o sueco. São muitas as possibilidades.

— Que cara tem uma pessoa que não tem cara de sueco?
— Você sabe o que estou querendo dizer. Ou melhor, dá para

adivinhar o que ela pensou e o que quis dizer.
— De modo que pode ter sido imaginação dela? Rydberg fez que

sim.
— É possível.
— Mas não é especialmente provável?
— Por que ela haveria de usar seus últimos minutos de vida para

dizer uma coisa que não fosse verdade? Gente velha não costuma mentir.
Wallander bebeu um gole de seu café meio morno.
— O que signi�ca que temos de começar a procurar um ou mais

estrangeiros. Bem que eu gostaria que ela tivesse dito uma coisa



diferente.
— É muito desagradável, sem dúvida. Ficaram calados uns

instantes, cada qual perdido em seus próprios pensamentos. Já não
ouviam o bêbado na recepção. Eram dezenove para as nove.

— Já dá até para imaginar o quadro, falou Wallander, depois de
uns momentos. — A única pista que a polícia possui de um homicídio
duplo ocorrido em Lenarp é que os criminosos são provavelmente
estrangeiros.

— Consigo imaginar uma coisa bem pior.
Wallander sabia o que ele estava querendo dizer. A vinte

quilômetros de Lenarp havia um enorme campo de refugiados, que em
várias ocasiões fora alvo de ataques. Cruzes haviam sido queimadas à
noite, no pátio, pedras jogadas contra as janelas, os prédios tinham sido
pichados com slogans contra estrangeiros. O campo de refugiados no
velho castelo de Hageholm entrara em operação, apesar dos protestos
veementes das comunidades vizinhas. E os protestos continuavam. A
hostilidade contra os refugiados estava aumentando. Porém Wallander e
Rydberg sabiam de um detalhe que o público em geral desconhecia.
Alguns estrangeiros alojados em Hageholm tinham sido pegos com a
mão na massa invadindo uma empresa que alugava implementos
agrícolas. Felizmente o dono do negócio não era dos adversários mais
ferozes à entrada de refugiados no país, de modo que fora possível abafar
a coisa toda. Os dois homens que haviam entrado na propriedade não
estavam mais na Suécia, uma vez que tiveram o pedido de asilo negado.
Mas Wallander e Rydberg haviam comentado diversas vezes o que
poderia ter acontecido caso o incidente tivesse vindo a público.

— Acho muito difícil de acreditar que algum refugiado em busca
de asilo possa cometer assassinato, falou Wallander. Rydberg lançou um
olhar circunspecto para o colega.

— Lembra-se do que eu lhe falei sobre o laço?
— Alguma coisa com o nó do laço?
— Não reconheci o tipo de nó. E sei muito a respeito de nós, pois

quando eu era jovem passava o verão velejando. Wallander olhou
atentamente para Rydberg.



— Aonde você quer chegar?
— Ao fato de que aquele nó não foi dado por ninguém que tenha

feito parte da Organização de Escoteiros Mirins da Suécia.
— Que droga você está sugerindo?
— Que o nó foi dado por um estrangeiro. Antes que Wallander

tivesse tempo de responder, Ebba entrou no refeitório para pegar um
café.

— Vá para casa descansar um pouco, se puder disse ela. — Falando
nisso, os repórteres não param de ligar, querendo que você faça uma
declaração.

— Sobre o quê? Perguntou Wallander. — Sobre o tempo?
— Parece que já descobriram que a mulher morreu. Wallander

olhou para Rydberg, que balançou a cabeça.
— Não vamos fazer declaração nenhuma esta noite. Vamos esperar

até amanhã. Levantando, foi até a janela. O vento aumentara bastante,
mas o céu continuava limpo. Seria mais uma noite gelada.

— Mas não podemos exatamente deixar de mencionar o que
aconteceu. Sobre o fato de ela ter conseguido dizer alguma coisa antes
de morrer. E se mencionarmos esse fato, teremos de contar a eles o que
ela disse. E aí vai ser aquele escândalo.

— Podíamos tentar manter a informação em sigilo disse Rydberg,
levantando e colocando o chapéu. — Para não prejudicar as
investigações. Wallander olhou-o surpreso.

— E arriscar que mais tarde venha à tona que ocultamos
informações relevantes da imprensa? Que estávamos protegendo
criminosos estrangeiros?

— Vai afetar tanta gente inocente. O que acha que vai acontecer
nos campos de refugiados quando o público souber que a polícia está à
procura de estrangeiros?

Wallander sabia que Rydberg tinha razão. De repente, se sentiu
cheio de dúvidas.

— Vamos pensar um pouco no assunto. Amanhã de manhã, às
oito horas, nos reunimos de novo. Só nós dois. E aí decidimos.



Rydberg assentiu com a cabeça e saiu manquitolando em direção à
porta. Antes de cruzá-la, parou e se virou de novo para Wallander.

— Há uma possibilidade que não devemos descartar. Que os
autores do crime tenham sido de fato refugiados em busca de asilo.

Wallander enxaguou sua xícara, de café e a pôs no escorredor. No
fundo estou torcendo para que seja isso mesmo, pensou. Tomara que os
assassinos estejam num campo de refugiados. Aí quem sabe o governo
põe um ponto �nal nessa atitude arbitrária e desleixada de deixar que
qualquer um, seja por que motivo for, venha morar na Suécia. Mas claro
que não poderia jamais dizer isso a Rydberg. Era uma opinião que
pretendia guardar consigo.

Lutou contra o vento forte para chegar até o carro. Mesmo
cansado, não tinha a menor vontade de voltar para casa. à noite, a
solidão se instalava. Ligou o motor e mudou o cassete. A abertura de
Fidelio preencheu a escuridão dentro do carro. A súbita partida da
mulher fora uma imensa surpresa. Mas bem lá no fundo sabia, ainda
que estivesse tendo grande di�culdade em aceitar, que deveria ter
pressentido o perigo muito antes. Que deveria ter visto que estava
vivendo um casamento em lenta desintegração justamente porque se
tornara monótono. Haviam se casado quando ainda eram muito jovens
e tarde demais perceberam que viviam vidas separadas. Dos três, talvez
tivesse vindo da �lha, de Linda, a reação mais sincera ao vazio que os
rodeava a todos. Naquela noite de outubro, quando Mona dissera que
queria o divórcio, percebera que na realidade já esperava por aquilo. Mas
como o pensamento envolvia uma ameaça, afastara-o da consciência e
pusera a culpa no fato de estar trabalhando em excesso. Tarde demais,
percebeu que ela preparara sua partida nos mínimos detalhes. Na sexta à
noite mencionara a questão do divórcio e no domingo já partira e estava
morando num apartamento em Malmõ, alugado de antemão. A
sensação de ter sido abandonado o enchera de vergonha e raiva. Num
acesso de ira impotente, com todas as emoções embotadas, dera um
bofetão na mulher. Depois só restara o silêncio. Ela fora buscar algumas
coisas durante o dia, quando ele não estava em casa. Mas deixara o
grosso para trás, e ele se sentira profundamente magoado com o fato de



ela estar disposta a trocar todo um passado por uma vida que não o
incluía nem mesmo como memória. Ligara para ela algumas vezes.
Tarde da noite, suas vozes se encontraram. Roído de ciúme, tentara
descobrir se o deixara por outro homem.

— Uma outra vida, ela respondera. — Uma outra vida, antes que
seja tarde demais. Ele pedira.

Tentara passar a impressão de que não ligava. Implorara seu perdão
por toda a atenção negada. Mas nada do que dissera alterara a decisão da
mulher. Dois dias antes da véspera de Natal, os papéis do divórcio
haviam chegado pelo correio. Ao abrir o envelope e perceber que estava
tudo acabado, alguma coisa explodira dentro dele. Como alguém que
tenta fugir, pedira uma licença por motivo de saúde durante os feriados
de Natal e saíra numa viagem sem rumo que o levara à Dinamarca. No
norte da Sjaelland, uma súbita nevasca o deixara isolado e tivera de
passar o Natal em Gilleleje, no quarto gelado de uma pensão próxima à
praia. Lá, escrevera longas cartas para a mulher cartas que mais tarde
rasgara em pedacinhos e jogara no mar, como num gesto simbólico a
indicar que, apesar de tudo, começava a aceitar o acontecido. Dois dias
antes do Ano Novo, voltou a Ystad e ao trabalho. Passou a véspera do
feriado trabalhando num caso de agressão, ou melhor, de abuso conjugal
em Svarte, durante o qual fez uma constatação assustadora: a de que ele
próprio também poderia estar maltratando Mona �sicamente.

A música de Fidelio foi interrompida com um guincho. O
gravador engolira a �ta. O rádio começou a tocar automaticamente e ele
ouviu a transmissão de um jogo de hóquei, jogada por jogada. Por �m,
saiu do estacionamento e decidiu ir para casa, na Mariagatan. Tomou a
direção oposta, porém, seguindo pela estrada costeira que ia para o
oeste, rumo a Trelleborg e Skànor. Depois de passar pelo velho presídio,
pisou no acelerador. Dirigir era uma coisa que sempre o distraía de seus
pensamentos... De repente se deu conta de ter quase chegado a
Trelleborg. Uma grande balsa entrava no porto e, num impulso
repentino, decidiu �car por ali mais um pouco. Sabia que alguns dos
antigos policiais de Ystad haviam se transferido para a polícia de
imigração e trabalhavam na doca onde atracavam as balsas, em



Trelleborg. Ocorreu-lhe que talvez houvesse algum de plantão.
Atravessou a área portuária, banhada por uma pálida luz amarelada. Um
caminhão imenso se aproximou rugindo, feito uma besta pré-histórica
espectral. Contudo, quando cruzou a porta onde havia uma placa com
as palavras ENTRADA PERMITIDA SOMENTE PARA

FUNCIONÁRIOS AUTORIZADOS, não reconheceu nenhum dos
dois policiais.

Wallander cumprimentou-os com a cabeça e se apresentou. O mais
velho dos dois tinha uma barba grisalha e uma cicatriz na testa.

— Vocês estão com um pepino e tanto em Ystad. Já pegaram os
culpados?

— Ainda não.
A conversa foi interrompida, uma vez que os passageiros

desembarcados da balsa estavam se aproximando do controle de
passaportes. A maioria eram suecos voltando das comemorações do Ano
Novo em Berlim. Mas havia também alguns alemães orientais ensaiando
a nova liberdade com uma viagem à Suécia. Vinte minutos depois,
restavam apenas nove passageiros, todos eles tentando de várias maneiras
tornar claro que estavam buscando asilo no país.

— Está tudo muito calmo, hoje, falou o mais jovem dos dois
policiais. — Às vezes recebemos até cem pessoas em busca de asilo numa
única balsa. Já imaginou?

Cinco dos que estavam tentando obter asilo pertenciam a uma
mesma família etíope. Só um deles tinha passaporte, e Wallander se
perguntou como teriam conseguido fazer aquela longa viagem e cruzar
tantas fronteiras com um só passaporte. Além da família etíope, havia
dois libaneses e dois iranianos que também aguardavam no controle de
imigração. Era di�cílimo para Wallander concluir se os nove refugiados
pareciam esperançosos ou se estavam apenas com medo.

— E o que acontece agora?
— O pessoal de Malmõ vem apanhá-los, respondeu o mais velho.

— É a vez deles, hoje. Recebemos aviso pelo rádio, quando há muita
gente sem passaporte na balsa. Às vezes temos de pedir reforço extra.

— E o que acontece em Malmõ?



— Eles são levados para um dos navios ancorados no Cais dos
Petroleiros. São obrigados a �car lá até serem transferidos. Isso se
receberem permissão para �car na Suécia, bem entendido.

— E o que estão achando desse pessoal que chegou? O policial deu
de ombros.

— Provavelmente vão conseguir entrar. Quer um café? Vai
demorar um tempinho até a próxima balsa. Wallander balançou a
cabeça, recusando.

— Outra hora. Preciso ir andando.
— Espero que vocês os peguem.
— Eu também.
No caminho de volta para Ystad, atropelou uma lebre. Quando viu

o animal sob a luz dos faróis, freou na hora, mas a lebre bateu na roda
esquerda dianteira com um baque surdo. Não parou para conferir se
estava viva ou morta. O que há de errado comigo? Pensou.

Naquela noite, Wallander dormiu mal. Pouco depois das cinco
acordou assustado. Estava com a boca seca e sonhara que alguém tentava
estrangulá-lo. Quando percebeu que não conseguiria mais pegar no
sono, se levantou e fez café. O termômetro do lado de fora da janela da
cozinha marcava seis graus negativos. A lâmpada da rua balançava ao
vento. Sentou-se à mesa da cozinha e �cou pensando na conversa que
tivera com Rydberg na noite anterior. O que ele temia acontecera. A
mulher morta não revelara nada que pudesse dar uma pista. Suas
palavras a respeito de algum estrangeiro eram vagas demais. Percebeu
que não tinham uma única pista que pudessem seguir.

Às seis e meia se vestiu e vasculhou um tempão, até achar a malha
grossa que procurava. Saiu, sentiu o vento cortante mordendo seu rosto,
seguiu até a Õsterleden e virou na estrada principal para Malmõ. Antes
de se reunir com Rydberg, às oito, tinha de fazer uma visita aos vizinhos
do casal assassinado. Não conseguia se desvencilhar da sensação de que
havia alguma peça faltando no quebra-cabeças. Os ataques contra idosos
solitários não costumam ser aleatórios. Em geral são precedidos de
boatos sobre algum dinheiro guardado em casa. E embora os roubos
pudessem ser até brutais, jamais eram caracterizados pela maldade



metódica que testemunhara naquele crime. O pessoal do interior levanta
cedo, pensou, enquanto virava na estradinha estreita que levava à casa
dos Nystrõm. Talvez já tenham tido tempo de re�etir um pouco sobre o
caso. Parou diante da casa e desligou o motor. Na mesma hora, a luz na
janela da cozinha se apagou. Estão com medo, pensou. Provavelmente
acham que são os assassinos que voltaram. Deixou os faróis acesos ao
sair do carro e atravessou o cascalho até os degraus da frente. E aí sentiu,
mais do que viu, o clarão saindo da boca de uma arma escondida numa
moita, ao lado da casa. O silvo fez com que mergulhasse no chão. Um
pedregulho bateu em seu rosto e por instantes pensou ter sido atingido.

— Polícia? Berrou. — Não atire! Droga, não atire!
Uma lanterna iluminou seu rosto. A mão que segurava a lanterna

tremia e o facho de luz oscilava para cima e para baixo. Nystrõm estava
de pé a sua frente, com uma velha espingarda na mão.

— É você?
Wallander se ergueu e limpou o cascalho da roupa.
— Estava mirando no quê?
— Atirei para o alto.
— Tem porte de arma? Caso contrário, vamos ter problemas.
— Passei a noite toda acordado, vigiando. Wallander percebeu o

quão o velho estava perturbado.
— Preciso desligar os faróis. Depois vamos conversar, nós dois.
Havia duas caixas de cartucho para espingarda sobre a mesa da

cozinha. Sobre o sofá, um pé-de-cabra e uma enorme marreta. O gato
preto estava na janela, olhando ameaçador para Wallander, que acabara
de entrar. A velha senhora estava parada diante do fogão, mexendo o
café.

— Eu não fazia ideia de que fosse a polícia, disse Nystrõm, com
voz de quem pede desculpas. — E assim tão cedo.

Wallander afastou a marreta e se sentou.
— A senhora Lõvgren morreu ontem à noite. Achei melhor vir eu

mesmo dar a notícia.
Toda vez que Wallander era obrigado a noti�car alguém de uma

morte, tinha a mesma sensação irreal. Contar a estranhos que um �lho



ou um parente morreu de repente, e fazê-lo com dignidade, era
impossível. As mortes que a polícia anunciava eram sempre inesperadas,
em geral violentas ou tenebrosas. Alguém sai de casa para dar um pulo
numa loja, comprar alguma coisa, e morre. Uma criança numa bicicleta
é atropelada no caminho entre o parque e sua casa. Alguém é espancado
ou assaltado, comete suicídio ou se afoga. Quando a polícia está parada
na porta, as pessoas se recusam a aceitar a notícia. Os dois velhos na
cozinha �caram em silêncio. A mulher misturava o café com uma
colher. O homem mexia na espingarda e Wallander saiu discretamente
da linha de tiro.

— Quer dizer que Maria se foi, falou o velho, bem devagar.
— Os médicos �zeram o possível.
— Talvez tenha sido melhor, disse a mulher no fogão, com uma

força inesperada. — Que motivo ela teria para viver, depois da morte do
marido? O homem largou a espingarda sobre a mesa da cozinha e se
levantou. Wallander reparou que jogava mais peso num dos joelhos.

— Preciso sair para alimentar a égua, falou, pondo um velho boné.
— Se importa se eu for junto?
— E por que haveria de me importar? De sua baia, a égua

relinchou quando os dois entraram no estábulo que cheirava a esterco
morno. Com mão experiente, Nystrõm jogou uma braçada de feno.
Depois limpo o esterco, falou, afagando a crina do animal.

— Por que eles tinham uma égua?
— Para alguém que passou a vida produzindo leite, um estábulo

vazio é como um necrotério. A égua servia de companhia.
Wallander achou que podia começar a fazer suas perguntas ali

mesmo, no estábulo.
— Você �cou acordado a noite toda montando guarda. Está com

medo e eu entendo. Deve ter pensado com seus botões: Por que foram
eles os escolhidos para serem atacados? Deve ter pensado: Por que eles?
Por que não nós?

— Eles não tinham nenhum dinheiro. E nada que fosse
especialmente valioso. De todo modo, nada foi roubado. Eu disse isso



para um dos policiais que estiveram aqui ontem. A única coisa que
talvez tenha sido levada é um velho relógio de parede.

— Talvez tenha sido?
— Uma das �lhas pode ter levado embora. Não posso me lembrar

de tudo.
— Nenhum dinheiro. E nenhum inimigo. De repente, teve uma

ideia.
— O senhor guarda algum dinheiro em casa? Poderia ter

acontecido de os ladrões terem se enganado de casa?
— Tudo o que temos está no banco. E também não temos

nenhum inimigo.
Voltaram até a casa e tomaram café. Wallander viu que a mulher

estava com os olhos vermelhos, como se tivesse tido o cuidado de chorar
enquanto eles estavam no estábulo.

— Vocês repararam em alguma coisa fora do comum, nos últimos
tempos? Alguém visitando os Lõvgren que não tenham reconhecido? Os
dois velhos se entreolharam, depois balançaram a cabeça.

— Quando foi a última vez que falaram com eles?
— Tomamos café com eles anteontem, disse Hanna. — Como

sempre fazíamos. Tomávamos café juntos todos os dias. Durante mais de
quarenta anos.

— Eles lhe pareceram receosos de alguma coisa? Preocupados?
— Johannes estava resfriado. Fora isso, estava tudo normal. Parecia

inútil. Wallander não sabia o que mais perguntar. Cada resposta era
como uma nova porta se fechando com estrondo.

— Por acaso eles tinham algum parente que fosse estrangeiro? O
homem ergueu as sobrancelhas, surpreso.

— Estrangeiro?
— Alguém que não fosse sueco.
— Alguns anos atrás, uns dinamarqueses acamparam nas terras

deles, durante o verão.
Wallander olhou o relógio. Quase sete e meia. Marcara um

encontro com Rydberg para as oito e não queria se atrasar.



— Tentem pensar. Qualquer coisa que ocorrer a vocês pode ser de
alguma ajuda. Nystrõm foi com ele até o carro.

— Tenho porte de arma para a espingarda. E não mirei em você.
Só quis assustá-lo.

— E fez um bom trabalho. Mas acho que seria melhor tentar
dormir um pouco esta noite. Seja quem for que tenha feito aquilo, não
vai voltar.

— Por acaso você conseguiria dormir? Conseguiria dormir se seus
vizinhos tivessem sido mortos como dois animais?

Uma vez que não foi capaz de atinar com uma boa resposta,
Wallander permaneceu calado.

Agradeceu pelo café. Depois entrou no carro e deu a partida. Isso
tudo está muito malparado, pensou. Nenhuma pista, nada. Apenas esse
curioso nó do Rydberg e a palavra "estrangeiro". Dois velhos sem
dinheiro nenhum no colchão, nenhuma mobília antiga valiosa,
assassinados de uma forma tal que parece haver alguma coisa por trás,
além de roubo. Um assassinato por ódio ou vingança. Tem de haver
alguma coisa, pensou. Alguma coisa fora do comum em torno desse
casal. Se ao menos a égua pudesse falar! Havia alguma coisa a respeito
daquela égua que o incomodava um pouco. Uma coisa que não passava
de um vago palpite. Mas era um policial experiente demais para ignorar
aquele desconforto. Havia alguma coisa com o animal.

Às quatro para as oito, freou em frente ao distrito policial de Ystad.
O vento diminuíra e agora soprava em rajadas leves. No todo, a
impressão era de que a temperatura subira alguns graus. Contanto que
não neve, pensou. Fez um aceno de cabeça para Ebba, na mesa do
PABX.

— Rydberg já chegou?
— Está na sala dele. Já começaram a ligar de novo. Televisão,

rádio, jornais. E o comissário de polícia do condado.
— Segure todo mundo por enquanto, Ebba. Primeiro tenho de

falar com o Rydberg. Pendurou o paletó em sua sala antes de ir
encontrar com o colega, cuja sala �cava algumas portas adiante. Bateu e
escutou um grunhido como resposta.



Rydberg estava parado em frente à janela, olhando, quando
Wallander entrou. Era óbvio que não dormira o su�ciente.

— Olá, falou Wallander. — Quer que eu traga um café?
— Com certeza. Mas sem açúcar. Eliminei o açúcar.
Wallander saiu para apanhar dois copinhos de plástico de café e

voltou para a sala de Rydberg. Do lado de fora da porta, parou de
repente. Qual é meu plano, falando nisso? Será que devemos manter as
últimas palavras dela longe da imprensa, supostamente para não
atrapalhar as investigações? Ou devemos divulgá-las? Qual é exatamente
meu plano? Não tenho nenhum plano, pensou, irritado, abrindo a porta
com o pé.

Rydberg estava sentado a sua mesa, penteando os escassos cabelos.
Wallander se acomodou numa poltrona de molas gastas.

— Você devia arrumar uma poltrona nova.
— Não há dinheiro para isso, disse Rydberg, guardando o pente na

gaveta da mesa. Wallander pôs seu café no chão, ao lado da poltrona.
— Acordei cedo hoje. Fui falar com os Nystrõm de novo. O velho

estava esperando numa moita e me deu um tiro de espingarda.
Rydberg apontou para a bochecha dele.
— Não foi chumbo. Fui para o chão sozinho. Ele disse que tinha

porte de arma. Quem vai saber se é verdade?
— Eles tinham alguma coisa nova para contar?
— Nada. Nada de incomum. Nenhum dinheiro, nada. Desde que

não estejam mentindo, claro.
— E por que estariam mentindo?
— Verdade. Por quê?
Rydberg tomou um gole de café e fez uma careta.
— Você sabia que os policiais são mais suscetíveis a câncer de

estômago?
— Não, não sabia.
— Se for verdade, deve ser por causa de todo esse péssimo café que

a gente toma.
— Mas solucionamos nossos casos com um café do lado.
— Como agora? Wallander balançou a cabeça.



— O que temos de concreto para iniciar as investigações? Nada.
— Você é muito impaciente, Kurt. Rydberg olhou para ele

enquanto o colega passava a mão sobre o nariz. — Desculpe se pareço
um velho professor primário. Mas neste caso temos de con�ar na
paciência.

Repassaram em seguida o progresso das investigações até ali. Os
peritos da polícia tinham colhido impressões digitais e estavam
comparando com o que havia nos arquivos nacionais. Hanson estava
ocupado investigando o paradeiro de todos os criminosos conhecidos e
�chados por assalto a pessoas idosas, para descobrir se estavam presos ou
se contavam com álibis. As entrevistas com os moradores de Lenarp
continuariam e talvez o questionário a ser enviado produzisse algum
resultado útil. Tanto Rydberg como Wallander sabiam que a polícia de
Ystad fazia seu trabalho com exatidão e método. Mais cedo ou mais
tarde apareceria alguma coisa. Um vestígio, uma pista. Era só questão de
esperar. De trabalhar metodicamente e esperar.

— O motivo, Wallander insistiu. — Se o motivo não for dinheiro
ou boatos de dinheiro guardado... Nesse caso, qual seria? O laço? Você
deve ter pensado o mesmo que eu. Esse duplo homicídio tem alguma
ligação com vingança ou ódio. Ou ambos.

— Vamos imaginar um ou dois assaltantes devidamente
desesperados. Vamos supor que estivessem convencidos de que Lõvgren
tinha dinheiro enfurnado em algum lugar. Vamos supor que estivessem
su�cientemente desesperados e fossem su�cientemente indiferentes a
uma vida humana. Nesse caso a tortura não está fora de cogitação.

— Quem estaria assim tão desesperado?
— Você sabe tão bem quanto eu que há muitas drogas que criam

tamanha dependência que as pessoas se dispõem a fazer qualquer coisa.
Wallander sabia. Tinha visto em primeira mão a escalada da

violência. E o pano de fundo quase sempre era o trá�co de
entorpecentes e a dependência de drogas. Ainda que o distrito policial
de Ystad raramente fosse atingido por manifestações visíveis desse
aumento na violência, não alimentava nenhuma ilusão, sabia que ela
estava se aproximando, sorrateira, chegando cada vez mais perto. Não



havia mais áreas seguras em parte alguma. Uma cidadezinha
insigni�cante como Lenarp era a con�rmação desse fato. Endireitou-se
na poltrona desconfortável.

— O que vamos fazer?
— O chefe é você.
— Quero saber o que você pensa.
Rydberg se levantou e foi até a janela. Com o dedo, tocou a terra

de um vaso. Estava seca.
— Se quer mesmo saber o que acho, eu lhe digo. Mas lembre que

em hipótese nenhuma tenho certeza de estar no caminho certo. Acho
que não importa o que a gente decida fazer, o escarcéu vai ser o mesmo.
Mas talvez fosse uma boa ideia �carmos calados, pelo menos alguns dias.
Ainda tem muita coisa para ser investigada.

— Como o quê?
— Se por acaso os Lõvgren conheciam algum estrangeiro.
— Perguntei a respeito disso, hoje de manhã. Eles talvez

conhecessem alguns dinamarqueses.
— Aí está, viu?
— Dinamarqueses que acamparam nas terras deles no verão?

Impossível.
— Por que não? De todo modo, teremos de dar uma conferida. E

tem muito mais gente para interrogar do que os vizinhos. Se entendi
direito o que me disse ontem, os Lõvgren têm uma família enorme.

Wallander percebeu que Rydberg tinha razão. Havia razões de
ordem investigativa para manter em segredo o fato de que a polícia
estava atrás de uma pessoa ou pessoas relacionadas com estrangeiros.

— O que sabemos ao certo sobre estrangeiros que cometeram
crimes na Suécia? A polícia nacional tem arquivos especiais desses casos?

— Há arquivos para tudo. Ponha alguém em frente a um
computador ligado na central de dados criminais e quem sabe a gente
descobre alguma coisa.

Wallander se levantou. Rydberg olhou para ele intrigado.
— Não vai me perguntar nada a respeito do nó?
— Esqueci.



— Dizem que tem um velho fabricante de velas em Limhamn que
sabe tudo a respeito de nós. Li sobre ele no jornal, no ano passado, se
não me engano. Me ocorreu que talvez fosse boa ideia gastar algum
tempo tentando achar o homem. Não porque eu tenha certeza de que
vai dar algum resultado. Mas mesmo assim vale a pena.

— Primeiro quero que você participe da reunião. Depois pode ir
até Limhamn.

Às dez horas, estavam todos reunidos na sala de Wallander. As
instruções foram breves. Wallander contou a todos o que a mulher
dissera antes de morrer. Por enquanto, a informação devia ser mantida
em sigilo. Ninguém parecia fazer nenhuma objeção. Martinson �cou
encarregado de ir para a frente do computador procurar �chas criminais.
Os policiais que iriam continuar a fazer perguntas em Lenarp se
puseram a caminho. Wallander destacou Svedberg para se concentrar na
família polonesa que supunha estar no país ilegalmente. Queria saber
por que estavam morando em Lenarp. Às quinze para as onze, Rydberg
partiu para Limhamn em busca do fabricante de velas. Ao ver-se sozinho
na sala, Wallander parou uns instantes para olhar o mapa pendurado na
parede. De onde teriam vindo os assassinos? E para onde teriam ido?
Depois se sentou à mesa e pediu a Ebba que começasse a passar as
ligações. Durante mais de uma hora, falou com diversos repórteres. Mas
nem sinal da moça da estação de rádio local. Às quinze para o meio-dia,
Norén bateu na porta.

— Pensei que estivesse em Lenarp, disse Wallander, surpreso.
— Estava. Mas acabei de ter uma ideia.
Norén se sentou na ponta de uma cadeira, uma vez que estava todo

molhado. Começara a chover. A temperatura subira para um grau.
— Talvez não signi�que nada. É só uma coisa que me passou pela

cabeça.
— Quase tudo signi�ca alguma coisa.
— Lembra-se daquele cavalo?
— Claro que me lembro do cavalo.
— Você me disse para dar um pouco de feno a ele.
— E água também.



— Feno e água. Só que não precisou. Wallander franziu a testa. —
Por que não?

— Não precisou. O cavalo já havia comido. E tomado água
também.

Wallander permaneceu silencioso uns instantes, olhando para
Norén.

— Continue. Você está querendo chegar a algum lugar. Norén deu
de ombros.

— Nós tínhamos um cavalo quando eu era menino. Quando o
cavalo estava na baia e recebia feno, comia tudo, até o �m. O que
signi�ca que alguém deve ter dado um pouco de feno àquele cavalo.
Talvez uma hora, uma hora e pouco antes de nós chegarmos.

Wallander estendeu a mão para pegar o telefone.
— Se está pensando em ligar para Nystrõm, não precisa.
Wallander deixou a mão cair.
— Falei com ele antes de vir para cá. Ele não deu nenhum feno ao

cavalo.
— Mortos não dão comida a cavalos. Então quem foi? Norén se

levantou.
— Parece muito estranho. Primeiro matam um homem. Depois

põem um laço no pescoço da mulher do morto. Aí saem, vão até o
estábulo e dão um pouco de feno ao cavalo. Quem faria uma coisa assim
tão estranha?

— Tem razão. Quem faria uma coisa dessas?
— Talvez não signi�que nada.
— Ou talvez sim. Foi bom você ter vindo me contar. Norén se

despediu e saiu.
Wallander continuou sentado, pensando no que acabara de ouvir.

O palpite que guardava consigo desde o dia anterior estava certo. Havia
alguma coisa com aquele cavalo. Seus pensamentos foram interrompidos
pelo telefone. Outro repórter querendo falar com ele. Às quinze para a
uma, saiu da delegacia. Tinha de visitar um velho amigo que não
encontrava há muitos e muitos anos.



*   *   *   



K

Cinco

URT WALLANDER saiu da E14 ao ver a placa indicando as ruínas
do castelo Stjãrnsund. Parou, saltou e baixou o zíper para fazer

xixi. Em meio ao ruído do vento, ouviu o ronco dos jatos acelerando os
motores no aeroporto de Sturup. Antes de voltar ao carro, raspou a lama
que grudara na sola dos sapatos. A mudança no tempo fora repentina. O
termômetro do carro informando a temperatura externa marcava cinco
graus. Nuvens es�apadas corriam velozes pelo céu. Deu a partida e foi
em frente. Bem diante das ruínas do castelo, a estrada de cascalho se
bifurcava. Wallander manteve a esquerda. Nunca passara por ali, mas
tinha certeza de estar no caminho certo. Alguém o descrevera há uns dez
anos, mas lembrava até dos detalhes. Sua mente parecia programada
para paisagens e estradas. Cerca de um quilômetro depois, o caminho
piorou. Continuou devagar, se perguntando como os veículos grandes
conseguiam passar por ali. De repente a estrada desembocou num
declive íngreme, ao �m do qual se via uma fazenda com estábulos
compridos lado a lado. Entrou com o carro num pátio amplo e
estacionou. Ao descer, viu um bando de corvos passar crocitando. O
lugar parecia estranhamente deserto. A porta de um dos estábulos
oscilava ao vento, aberta. Por alguns momentos achou que tivesse errado
o caminho. Que desolação, pensou. O inverno de Skåne, com seus
bandos ruidosos de corvos. O barro que gruda na sola dos sapatos.

Uma adolescente loura surgiu de repente de um dos estábulos. Por
alguns instantes achou-a parecida com Linda. Tinha o mesmo cabelo, o
mesmo corpo magro, os mesmos movimentos desengonçados ao andar.
Observou-a atentamente. A moça começara a dar trancos numa escada



externa que levava ao sótão. Quando percebeu sua presença, largou-a e
limpou as mãos na calça cinza de montaria.

— Olá. Estou procurando Sten Widén. Será que estou no lugar
certo?

— Você é da polícia?
— Sou. Wallander �cou surpreso. — Como sabe?
— Pela voz, falou a moça, tornando a sacudir a escada, que parecia

enganchada.
— Ele está em casa?
— Me ajude aqui.
Wallander percebeu que havia um degrau preso numa das tábuas

da parede do estábulo. Pegou a escada e torceu-a, até livrar o degrau.
— Obrigada. Sten deve estar no escritório. Apontou para uma

edi�cação de tijolo vermelho perto dali.
— Você trabalha aqui?
— Trabalho, falou a moça, subindo depressa pela escada. — Agora

vê se cai fora! Com braços surpreendentemente fortes, começou a retirar
fardos de feno do sótão.

Wallander foi na direção da construção de tijolo. No exato
momento em que ia bater na porta pesada, apareceu um homem
contornando a construção. Há pelo menos dez anos que não via Sten
Widén, no entanto ele não parecia ter mudado em nada. O mesmo
cabelo desgrenhado, o mesmo rosto magro, o mesmo eczema
avermelhado perto do lábio inferior.

— Ora, mas que surpresa, falou o homem com um riso nervoso.
— Pensei que fosse o ferreiro. E era você. Já faz quanto tempo?

— Onze anos. Verão de 79.
— O verão em que todos os nossos sonhos foram por água abaixo.

Aceita um café?
Entraram no prédio de tijolo vermelho. Wallander reparou que as

paredes exalavam um cheiro de óleo. Havia uma colheitadeira
enferrujada largada num canto, no escuro.

Widén abriu outra porta. Um gato saiu correndo quando entraram
no aposento, que parecia combinar escritório e residência. Wallander viu



uma cama por fazer encostada numa das paredes. E também uma
televisão, um vídeo e um micro-ondas sobre uma mesinha. Em cima de
uma poltrona velha, uma pilha alta de roupa. O restante estava tomado
por uma mesa enorme. Sten Widén serviu café de uma garrafa térmica
deixada ao lado da máquina de fax, num dos nichos do janelão.

Kurt Wallander estava pensando no sonho que Widén alimentara,
de se tornar cantor de ópera. Fora lá pelo �nal dos anos 70, quando
ambos imaginavam um futuro que nenhum dos dois teria condições de
atingir. Wallander seria o empresário e Sten Widén o tenor cuja voz
ressoaria sonora pelos palcos do mundo inteiro.

Wallander já era policial na época. E continuava sendo. Quando
percebeu que sua voz não era boa o bastante, Widén assumira os
estábulos decadentes do pai e passara a treinar cavalos. A amizade dos
dois não fora capaz de superar a decepção conjunta. Em determinada
época se viam todos os dias, mas agora já fazia onze anos que não se
encontravam, embora morassem a menos de cinquenta quilômetros de
distância um do outro.

— Você deu uma engordada, falou Widén, tirando uma pilha de
jornais de uma cadeira de espaldar alto.

— E você não, disse Wallander, consciente da própria irritação.
— Treinadores de cavalo de corrida raramente engordam. Widén

soltou novamente uma de suas risadas nervosas. — Pernas �nas e
carteiras magras. A não ser para os grandes treinadores, claro. Khan ou
Strasser. Esses ganham dinheiro.

— E então, como vão as coisas? Perguntou Wallander, se sentando
na cadeira.

— Mais ou menos. Dá para me virar. Sempre treino um ou outro
cavalo que no �m se sai bem. De vez em quando recebo algum potro e
assim consigo manter o lugar funcionando. Mas na verdade...
Interrompeu a frase sem completar o pensamento. Depois se
espreguiçou, abriu uma gaveta da mesa e tirou uma garrafa de uísque
pela metade.

— Quer um gole? Wallander balançou a cabeça.



— Não pegaria lá muito bem um policial ser apanhado bebendo
em serviço. Embora aconteça, de vez em quando.

— Bom, skâl assim mesmo, falou Widén, bebendo do gargalo.
Depois tirou um cigarro de um maço todo amassado e remexeu papéis e
pules de apostas atrás do isqueiro. — E Mona, como vai? E Linda? E seu
pai? E sua irmã, como é mesmo o nome dela... Kerstin?

— Kristina.
— Isso mesmo. Kristina. Nunca fui muito bom de memória, você

sabe.
— A música, você nunca esqueceu.
— Não? Tomou mais um gole do gargalo e Wallander reparou que

alguma coisa o roía por dentro. Talvez não devesse ter vindo. Talvez Sten
não quisesse ser lembrado daquilo que já fora um dia.

— Mona e eu nos separamos. E Linda saiu de casa. Meu pai está
como sempre esteve. Sempre pintando aquele mesmo quadro. Mas
descon�o que está começando a �car meio gagá. Na verdade, não sei
muito bem o que fazer com ele.

— Sabia que eu me casei?
Wallander teve a impressão de que ele não ouvira nem uma só

palavra do que dissera.
— Não, não sabia.
— No �m, acabei assumindo estes malditos estábulos. Quando

meu pai �nalmente se deu conta de que estava velho demais para cuidar
dos cavalos, começou a beber de verdade. Antes, sempre havia
controlado o trago. Percebi que não podia mais dar conta nem dele nem
de seus amigos de bebedeira. Casei com uma das moças que
trabalhavam aqui nos estábulos. Em grande parte porque era muito boa
com meu pai, acho. Ela o tratava como se ele fosse um cavalo velho.
Não dava moleza e impunha alguns limites. Pegava o esguicho e lhe
dava uma boa mangueirada quando ele �cava muito sujo. Mas depois
que ele morreu, comecei a achar que ela cheirava feito ele. De modo que
me divorciei. Tomou mais um gole do gargalo, e Wallander percebeu
que estava começando a �car embriagado. — Todo santo dia penso em
vender isto aqui. A fazenda inteira é minha. Provavelmente eu



conseguiria mais ou menos um milhão de coroas pela coisa toda. Depois
de pagar a hipoteca, talvez me sobrassem umas quatrocentas mil. Aí eu
compraria um trailer e sairia por aí.

— Aonde?
— Justamente. Não tenho ideia. Não existe um lugar para onde eu

queira ir.
Kurt Wallander se sentiu incomodado de ouvir aquilo tudo. Ainda

que por fora continuasse o mesmo de dez anos antes, por dentro Widén
passara por grandes mudanças. A voz que conversava com ele era a de
um fantasma, rouca e desesperada. Dez anos antes, Sten Widén era uma
pessoa feliz e animada, o primeiro a convidar você para uma festa. Agora
toda a sua alegria de viver parecia ter sumido. A moça que perguntara se
Wallander era da polícia passou cavalgando na frente da janela.

— Quem é ela? Sacou na hora que eu era policial.
— Chama-se Louise. Com certeza sentiu pelo cheiro que você é da

polícia. Desde os doze anos que ela entra e sai de uma instituição ou
outra. Sou o tutor dela. É boa com os cavalos, mas detesta polícia. Diz
que uma vez foi estuprada por um policial. Tomou mais uma golada de
uísque e fez um gesto na direção da cama por fazer. — De vez em
quando ela dorme comigo. Pelo menos é assim que me parece. Que é ela
que me leva para a cama, e não o oposto. Deve ser ilegal, não?

— Por que haveria de ser? Ela não é menor de idade, é?
— Tem dezenove anos. Mas será que um tutor pode dormir com a

tutelada?
Wallander pensou ter ouvido um indício de agressividade na voz de

Widén. De repente, se sentiu arrependido de ter vindo. Mesmo que
tivesse de fato um motivo para a visita, relacionado com a investigação
em curso, se perguntava agora se não teria sido uma mera desculpa.
Seria possível que tivesse ido visitar Widén para falar sobre Mona? Para
buscar algum tipo de consolo? Não sabia mais.

— Vim até aqui para fazer algumas perguntas sobre cavalos. Talvez
tenha lido no jornal que houve um duplo homicídio em Lenarp, ontem
à noite...



— Não leio jornal. Só as pules e as listas de largada. Só. Não me
interessa nem um pouco o que está acontecendo no mundo.

— Um casal de velhos foi assassinado. E eles tinham um cavalo.
— O cavalo também foi assassinado?
— Não. Mas acho que os assassinos lhe deram um pouco de feno

antes de ir embora. E era sobre isso que eu queria conversar com você.
Com que velocidade um cavalo come uma braçada de feno?

Widén esvaziou a garrafa e acendeu outro cigarro.
— Está me gozando? Você veio até aqui para me perguntar quanto

tempo um cavalo leva para comer uma braçada de feno?
— Na verdade eu estava pensando em pedir que você fosse comigo

dar uma espiada no cavalo. Wallander tinha tomado uma decisão rápida.
Percebera que Widén estava começando a �car furioso.

— Estou sem tempo. O ferreiro �cou de vir hoje. E tenho dezesseis
cavalos que precisam tomar injeção de vitamina.

— Quem sabe amanhã? Widén olhou-o de olhos vidrados.
— Tem algum dinheiro envolvido?
— Você será pago.
Widén anotou o número do telefone dele num pedacinho sujo de

papel.
— Quem sabe. Me ligue amanhã de manhã.
Ao saírem de novo, Wallander reparou que o vento aumentara. A

moça se aproximou, montada.
— Belo cavalo, disse Wallander.
— É a Rainha Mascarada. Ela nunca vai conseguir vencer uma

corrida na vida. Pertence à viúva de um empreiteiro rico de Trelleborg.
Na verdade cheguei até a ser honesto o bastante para lhe sugerir que
vendesse o cavalo para uma escola de equitação. Só que ela está
convencida de que a égua pode vencer. Recebo minha taxa de
treinamento, mas não tem como esse animal ganhar uma corrida.

Despediram-se perto do carro.
— Sabia como meu pai morreu? Perguntou Widén de repente.
— Não.



— Um belo dia à noite saiu vagando pelas ruínas do castelo. Tinha
o hábito de �car ali sentado, bebendo. Aí tropeçou, caiu no fosso e se
afogou. Tem tanta alga lá que não se vê coisa nenhuma. Mas o boné dele
boiou. "Viva a Vida", era o que estava escrito no boné. Era uma
propaganda da agência de viagens que vende turismo sexual em
Bangcoc.

— Foi bom ver você. Dou uma ligada amanhã.
— Como quiser. E se afastou rumo aos estábulos.
Wallander deu a partida. Pelo espelho retrovisor, viu-o conversar

com a moça a cavalo. Por que vim até aqui? Pensou de novo. Muito
tempo atrás fomos bons amigos. Tínhamos um sonho impossível.
Quando o sonho se desfez feito um fantasma, não sobrou nada. Talvez
fosse verdade que ambos gostávamos de ópera. Por outro lado, talvez
também isso não passasse de imaginação nossa. Dirigia rápido, como se
a agitação que sentia tivesse assumido o controle da pressão exercida
sobre o acelerador. Bem na hora em que brecou, obedecendo à placa
para entrar na estrada principal, o telefone do carro tocou. A ligação
estava tão ruim que mal conseguiu entender que era Hanson berrando
do outro lado da linha.

— É melhor você vir até o distrito. Está me ouvindo?
— O que houve? Wallander berrou de volta.
— Tem um agricultor de Hagestad sentado aqui dizendo que sabe

quem foi que matou o casal.
Wallander sentiu o coração acelerar.
— Quem foi? Berrou. — Quem? A ligação caiu abruptamente. O

receptor assobiava e guinchava. — Droga, disse em voz alta.
Voltou a Ystad. Em velocidade excessiva, pensou. Caso Norén e

Peters estivessem fazendo o controle do trânsito hoje, eu teria respeitado
o limite. Descendo a ladeira rumo ao centro da cidade, o motor do carro
começou a ratear de repente. Estava sem gasolina. A luz do painel de
controle que deveria avisá-lo do fato estava piscando. Conseguiu chegar
até o posto em frente ao hospital antes que o motor morresse de vez. Ao
sair para introduzir algum dinheiro na bomba, descobriu que não tinha
um tostão no bolso. Entrou no chaveiro que �cava no mesmo local e



pediu vinte coroas emprestadas ao dono, que o reconheceu de uma
investigação sobre arrombamento realizada alguns anos antes. Quando
�nalmente parou em sua vaga, correu para a delegacia. Ebba tentou
dizer alguma coisa, mas ele a dispensou com um aceno de mão. A porta
da sala de Hanson estava entreaberta, e Wallander entrou sem bater.
Vazia. No corredor, topou com Martinson, que carregava uma pilha de
papel impresso.

— Bem que eu queria falar com você, disse Martinson. —
Consegui desenterrar algumas coisas que talvez sejam interessantes. E
aposto como tem algum �nlandês por trás disso tudo.

— Claro. Quando a gente não consegue nenhuma pista, bota a
culpa nos �nlandeses. Agora estou sem tempo. Sabe onde Hanson se
meteu?

— Ele nunca sai da sala dele, você sabe.
— Então vamos ter de expedir mandado de busca. Ele não está na

sala.
En�ou a cabeça no refeitório, mas só havia um funcionário lá

dentro, fazendo uma omelete. Onde diabos terá se metido esse homem,
pensou, abrindo a porta de sua sala. Lá dentro também não havia
ninguém. Ligou para Ebba no PABX.

— Cadê Hanson?
— Se você não estivesse com tanta pressa, eu teria lhe dito isso na

hora que você entrou. Ele pediu para avisar que teve de dar um pulo ao
banco.

— O que foi fazer lá? Tinha alguém com ele?
— Tinha. Mas não sei quem era. Wallander bateu o telefone. O

que o Hanson estava aprontando? Pegou o telefone de novo.
— Será que dá para você entrar em contato com o Hanson para

mim?
— No banco?
— Se é lá que ele está.
Raras vezes pedia a Ebba para ajudá-lo a localizar alguém. Nunca se

habituara à ideia de ter uma secretária. Se precisava que alguma coisa
fosse feita, ele mesmo fazia. Antigamente costumava pensar que aquele



era um mau hábito adquirido por causa da educação recebida. Apenas os
ricos e arrogantes encarregavam outra pessoa de fazer os serviços
menores. Ser incapaz de procurar um número na lista telefônica ou de
atender a uma ligação era um ato indefensável de preguiça. O telefone
tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Hanson, ligando do
banco.

— Achei que estaria de volta antes de você chegar. Com certeza
não consegue entender o que estou fazendo aqui.

— Pode ter certeza de que é isso mesmo.
— Estamos dando uma espiada na conta bancária de Lõvgren.
— "Nós" quem?
— O nome dele é Herdin, mas é melhor você mesmo falar com

ele. Em meia hora estamos aí de volta.
Demorou quase uma hora e quinze minutos até Wallander poder

conhecer o homem cujo nome era Herdin. O sujeito tinha quase dois
metros de altura, o corpo magro e espigado, e ao ser apresentado foi
como se Wallander estivesse apertando a mão de um gigante.

— Demorou um pouco, disse Hanson. — Mas conseguimos
resultados. Você precisa ouvir o que Herdin tem a dizer. E o que
descobrimos no banco. Herdin estava sentado muito ereto e calado
numa banqueta.

Wallander teve a impressão de que o homem vestira seu melhor
terno domingueiro para ir à delegacia. Mesmo que fosse apenas um
terno gasto e uma camisa de colarinho puído.

— Acho melhor começarmos do início, disse ele, pegando um
bloco de notas. Herdin lançou um olhar espantado para Hanson.

— Quer que eu comece tudo de novo?
— Acho que é o melhor a fazer, disse Hanson.
— É uma história longa, começou ele, hesitante.
— Como é o seu nome? Perguntou Wallander. Vamos começar por

aí.
— Lars Herdin. Tenho um sítio de dezesseis hectares em Hagestad.

Tento sobreviver criando um pouco de gado. Mas as coisas andam
malparadas.



— Tenho todos os dados pessoais dele, Hanson interveio, e
Wallander adivinhou que o colega estava com pressa de voltar a suas
pules.

— Se entendi direito o assunto, você veio até aqui porque acha que
talvez tenha alguma informação relativa ao assassinato do senhor e da
senhora Lõvgren, disse

Wallander, lamentando não ter conseguido se expressar de modo
mais simples.

— É óbvio que foi por causa do dinheiro.
— Que dinheiro?
— Aquele dinheirão todo que eles tinham!
— Dá para esclarecer um pouco mais isso?
— O dinheiro alemão.
Wallander olhou para Hanson, que ergueu discretamente os

ombros. Interpretou o gesto como um pedido para que tivesse paciência.
— Acho que vamos precisar de um pouco mais de detalhes sobre

isso tudo. Será que daria para ser mais especí�co?
— Lõvgren e o pai ganharam muito dinheiro durante a guerra.

Criavam gado por baixo do pano, em pastos �orestais, lá para o lado de
Smãland. E compravam uns pangarés que depois revendiam para a
Alemanha no mercado negro. Ganharam um dinheirão com a carne. E
nunca foram pegos. Lõvgren era esperto e ganancioso. Investiu o
dinheiro, que foi crescendo com o tempo.

— Está falando de Lõvgren pai, certo?
— Esse morreu logo depois da guerra. Estou falando do próprio

Lõvgren.
— Você está me dizendo que os Lõvgren eram ricos?
— A família não. Só ele. Ela não sabia nada sobre esse dinheiro.
— Mas ele fez segredo da fortuna para a própria mulher? Lars

Herdin con�rmou com a cabeça. — Ninguém nunca foi tapeado tão
vergonhosamente quanto minha irmã. Wallander ergueu as
sobrancelhas, surpreso. — Maria Lõvgren era minha irmã. Ela foi
assassinada porque o marido tinha uma fortuna escondida. Era
impossível não ouvir a mal disfarçada amargura do homem. Quer dizer



então que talvez tenha sido de fato um assassinato por ódio, pensou
Wallander.

— E esse dinheiro era guardado em casa?
— Só às vezes.
— Às vezes?
— Quando ele fazia retiradas grandes.
— Será que daria para fornecer mais alguns detalhes? De repente

alguma coisa pareceu ferver e derramar dentro do homem de terno
surrado.

— Johannes Lõvgren era um estúpido. As coisas estão muito
melhores, agora que ele se foi. Mas que Maria tenha morrido também,
isso eu nunca vou perdoar.

O desabafo de Lars Herdin foi tão repentino que nem Hanson
nem Wallander tiveram tempo de reagir. O homem apanhou um
cinzeiro grosso de vidro que estava sobre a mesa próxima e jogou-o com
toda a força contra a parede, bem ao lado da cabeça de Wallander. Cacos
de vidro voaram para todos os lados, e o inspetor sentiu uma lasca bater
em seu lábio superior.

'"O silêncio depois desse desabafo foi ensurdecedor. Hanson pulara
da cadeira e parecia pronto a se atirar sobre o esguio Lars Herdin, mas
Wallander ergueu a mão para impedi-lo e o policial se sentou
novamente.

— Me desculpem, disse Herdin. — Se tiverem uma vassoura e
uma pá, limpo esse vidro. E pago o estrago.

— A faxineira toma conta disso, falou Wallander. — Acho melhor
continuarmos nossa conversa. Herdin parecia completamente calmo.

— Johannes Lõvgren era um animal, repetiu o homem. — Fingia
ser como todo mundo. Mas a única coisa em que pensava era no
dinheiro que ele e o pai haviam ganhado durante a guerra. Vivia se
queixando, dizendo que estava tudo pela hora da morte e que os
agricultores eram pobres demais. Mas ele tinha o dinheiro dele, que não
parou nem um minuto de aumentar.

— E guardava esse dinheiro no banco? Herdin deu de ombros. —
No banco, em ações e títulos, sabe lá no que mais.



— E por que de vez em quando guardava dinheiro em casa?
— Johannes Lõvgren tinha uma amante. Uma mulher em

Kristianstad, com quem teve um �lho nos anos 50. Maria nunca soube
disso tampouco. Nem da mulher, nem do �lho. Com certeza gastava
mais dinheiro com a amante num ano do que jamais deu a Maria em
toda a vida dela.

— De quanto dinheiro estamos falando?
— Vinte e cinco, trinta mil. Duas ou três vezes por ano. Ele tirava

em espécie. Depois inventava alguma desculpa e ia para Kristianstad.
Wallander pensou alguns momentos sobre o que ouvira. Tentava

decidir quais perguntas seriam as mais importantes. Levaria horas até
deslindar todos os detalhes.

— O que disseram no banco? Perguntou a Hanson.
— Se você não estiver com todos os mandados de busca na mão, o

banco em geral não diz coisa nenhuma. Eles não me deixaram ver os
extratos. Mas consegui resposta para uma pergunta: se ele tinha estado
no banco nos últimos tempos.

— E tinha? Hanson fez que sim. — Na última quinta-feira. Três
dias antes de ser trucidado.

— Tem certeza?
— Uma das moças do caixa o reconheceu.
— E tirou uma quantia alta?
— Não disseram exatamente quanto. Mas a moça fez um sinal que

sim, quando o gerente virou as costas.
— Teremos de falar com o promotor, depois de pegar as

declarações do depoente. Aí poderemos dar uma olhada nos bens dele e
avaliar a situação.

— Maldito dinheiro, disse Lars Herdin. Por alguns momentos
Wallander receou que o homem recomeçasse a arremessar coisas.

— Ainda restam muitas perguntas. Mas uma delas é mais
importante do que todas as outras juntas, no momento. Como você
sabe disso tudo? Você diz que Johannes Lõvgren nunca comentou nada
com a mulher. Então como você sabe desse dinheiro? Herdin não
respondeu à pergunta. Olhava mudo para o chão. Wallander ergueu os



olhos para Hanson, que balançou a cabeça. — Terá de responder a essa
pergunta, disse.

— Não tenho de responder coisa nenhuma. Não fui eu que matei
os dois. Por acaso eu mataria minha própria irmã?

Wallander tentou abordar a questão de outro ângulo.
— Quantas pessoas mais sabem dessa história que você acabou de

nos contar? Herdin não respondeu. — Tudo o que disser não sairá desta
sala. Herdin continuou olhando para o chão. Wallander sabia, por
instinto, que devia esperar. — Quer ir pegar um café para nós? Pediu a
Hanson. Veja se consegue umas roscas também. Hanson desapareceu na
hora. Lars Herdin continuou �tando o chão, e Wallander, esperando.
Hanson chegou com o café, e Herdin comeu uma rosca amanhecida. O
inspetor achou que estava na hora de repetir a pergunta. — Mais cedo
ou mais tarde você vai ter de responder. Herdin ergueu a cabeça e olhou-
o direto nos olhos.

— Quando eles se casaram, eu já tinha a impressão de que havia
outra pessoa por trás da fachada amistosa mas taciturna de Johannes
Lõvgren. Sempre achei que havia alguma coisa esquisita com ele. Maria
era minha irmã caçula. Eu queria o melhor para ela. Descon�ei de
Johannes Lõvgren desde o dia em que eles começaram a namorar, na
casa de meus pais. Levei trinta anos para descobrir quem ele era. Como
�z isso é assunto meu.

— Contou para sua irmã o que descobriu?
— Nunca. Nem uma palavra.
— Contou a mais alguém? A sua mulher?
— Não sou casado.
Wallander espiou o homem sentado na sua frente. Havia qualquer

coisa de duro e insistente nele. Como alguém criado comendo cascalho.
— Uma última pergunta. Agora que sabemos que Johannes

Lõvgren tinha muito dinheiro, talvez ele também tivesse uma grande
quantia em casa, na noite em que foi assassinado. Precisamos descobrir
se tinha ou não. Mas quem iria saber, além de você? Lars Herdin olhou
para ele. De repente, Wallander viu uma faísca de medo em seus olhos.

— Eu não sabia de nada. Wallander balançou a cabeça.



— Vamos parar aqui, por enquanto. Empurrou para o lado o bloco
onde anotara coisas o tempo todo. — Mas vamos precisar de sua ajuda
de novo.

— Posso ir embora agora? Perguntou Herdin, levantando.
— Pode ir. Mas não saia da região sem falar conosco primeiro. E se

lembrar de mais alguma coisa, nos avise.
Na porta, Herdin parou como se tivesse algo mais para dizer.

Depois abriu-a e se foi.
— Hanson, peça ao Martinson para dar uma conferida, ver se ele

tem �cha. Com certeza não vamos encontrar nada. Mas é melhor ter
certeza.

— O que acha disso que ele contou? Wallander pensou um pouco
antes de responder.

— Havia algo de convincente nele. Não creio que estivesse
mentindo ou inventando coisas. Acredito que descobriu mesmo que
Johannes Lõvgren levava uma vida dupla. Acho que estava protegendo a
irmã.

— Acha que pode estar envolvido? Wallander tinha certeza,
quando respondeu.

— Lars Herdin não matou ninguém. E não acho que ele saiba
quem foi. Acho que veio falar conosco por dois motivos. Quer nos
ajudar a encontrar os assassinos para primeiro agradecer e depois cuspir
na cara deles. Para ele, quem matou Johannes lhe fez um favor. E quem
matou Maria devia ser decapitado em praça pública. Hanson se
levantou.

— Vou passar o recado para Martinson. Mais alguma coisa?
Wallander olhou o relógio.
— Vamos fazer uma reunião em minha sala daqui a uma hora.

Veja se consegue chamar Rydberg, que �cou de ir até Malmõ descobrir
um cara que conserta velas. Hanson olhou para ele com jeito de quem
não tinha entendido. — O laço. O nó. Você vai entender depois.
Hanson saiu e ele �cou sozinho.

Um avanço, pensou. Todas as investigações criminais bem-
sucedidas chegam a um ponto em que o muro se abre. Na verdade não



sabemos o que vamos encontrar do outro lado. Mas a solução está lá, em
algum lugar. Foi até a janela e espiou o crepúsculo. Pela fresta dos
caixilhos entrava uma corrente fria de vento e dava para ver, pela
lâmpada da rua balançando no �o, que o vento estava ainda mais forte.
Pensou em Nystrõm e na mulher. Durante uma vida inteira tinham
vivido em contato íntimo com um homem que nunca fora o que
mostrava ser. Como reagiriam quando a verdade viesse à tona? Negariam
tudo? Ficariam amargurados? Surpresos? Voltou à mesa e se sentou.
Aquela primeira sensação de alívio que vem depois de um avanço numa
investigação criminal geralmente se esvai muito depressa. Agora havia
um motivo concebível, o mais comum de todos: dinheiro. Mas por
enquanto não havia nenhum dedo invisível apontando para alguma
direção especí�ca. Não havia assassino.

Wallander deu nova espiada no relógio. Se fosse rápido, poderia dar
um pulo até o quiosque de cachorro quente na estação ferroviária para
comer um sanduíche antes da reunião. Mais um dia se passava sem
alterações em seus hábitos alimentares. Estava prestes a vestir o paletó
quando o telefone tocou. Ao mesmo tempo, alguém bateu na porta. O
paletó foi para o chão enquanto ele apanhava o fone e gritava:

— Entre.
Rydberg parou na entrada. Segurava um enorme saco plástico. O

inspetor ouviu a voz de Ebba ao telefone.
— O pessoal da televisão quer falar com você de qualquer jeito.
Rapidamente, decidiu falar primeiro com Rydberg, antes de lidar

de novo com a imprensa.
— Diga a eles que estou numa reunião e que só vou estar

disponível dentro de meia hora.
— Tem certeza?
— O quê?
— Que vai falar com eles só daqui a meia hora? A televisão Sueca

não gosta de esperar. Acham que todo mundo cai de quatro quando eles
aparecem.

— Não vou cair de quatro por causa das câmeras deles. Mas posso
falar com eles dentro de meia hora. E desligou.



Rydberg se sentara na cadeira perto da janela. Estava ocupado,
secando o cabelo com um guardanapo de papel.

— Tenho boas notícias, disse Wallander. Rydberg não parou de
secar os cabelos. — Acho que já temos um motivo. Dinheiro. E acho
que devemos procurar pelos assassinos entre as pessoas próximas aos
Lõvgren.

Rydberg jogou o guardanapo molhado no cesto de lixo.
— Tive um dia horroroso. Boas notícias são sempre bem-vindas.
Wallander levou cinco minutos relatando o encontro com Lars

Herdin, o agricultor. Rydberg olhava soturno para os cacos de vidro no
chão.

— História estranha, disse ele, quando Wallander terminou. —
Estranha o bastante para ser inteiramente verdadeira.

— Vou tentar resumir tudo. Alguém sabia que Johannes Lõvgren
às vezes guardava grandes quantias de dinheiro em casa. Isso nos dá um
motivo, que é o roubo. E o roubo acabou desembocando em homicídio.
Se a descrição que Lars Herdin fez de Johannes Lõvgren estiver correta,
a de que era um homem tremendamente mesquinho, ele com certeza se
recusou a dizer onde havia escondido o dinheiro. Maria Lõvgren, que
não deve ter entendido grande coisa do que estava acontecendo naquela
sua última noite de vida, foi forçada a acompanhar Johannes em sua
viagem �nal. De modo que a pergunta é quem, além de Lars Herdin,
sabia dessas grandes retiradas ocasionais de dinheiro vivo. Se pudermos
respondê-la, provavelmente seremos capazes de descobrir tudo.

Rydberg continuou sentado, pensando, depois que Wallander se
calou.

— Será que deixei algum detalhe de fora?
— Estou pensando no que ela disse antes de morrer. "Estrangeiro."

E também no que trago aqui, dentro deste saco plástico. Levantando,
despejou o conteúdo do saco sobre a mesa. Era uma pilha de pedaços de
corda. Cada um deles com um nó muito bem dado.

— Passei quatro horas com um velho fabricante de velas num
apartamento com um cheiro pior do que qualquer coisa que você já
tenha imaginado na vida. Rydberg fez uma careta. — No �m, �quei



sabendo que o sujeito está com quase noventa anos e já é bem gagá da
cabeça. Pensei até em entrar em contato com uma das agências do
serviço social. O velho está tão confuso que achou que eu fosse �lho
dele. Depois, �quei sabendo por meio dos vizinhos que o �lho dele
morreu há trinta anos. Mas com certeza o homem sabe muito a respeito
de nós. Só consegui sair de lá quatro horas depois. Esses pedaços de
corda foram um presente.

— Descobriu o que queria saber?
— O velho olhou para o laço e disse que achava o nó feio. Depois

levei mais três horas para conseguir que ele me dissesse alguma coisa
sobre o nó feio. Nesse meio tempo, conseguiu cochilar umas duas vezes.
Rydberg juntou os pedaços de corda no saco plástico. — De repente
começou a me contar sobre seus tempos de marujo. Depois falou que
tinha visto esse tipo de nó na Argentina. Os marujos argentinos
costumavam dar esse nó na coleira de seus cães. Wallander meneou a
cabeça.

— Quer dizer então que você tinha razão. O nó é estrangeiro. A
pergunta agora é como isso tudo se encaixa na história de Lars Herdin.

Saíram para o corredor. Rydberg foi para sua sala enquanto
Wallander foi procurar Martinson para examinar o que o rapaz
imprimira. No �m, não passavam de estatísticas incrivelmente
minuciosas sobre cidadãos de origem estrangeira que tinham cometido
algum crime ou que eram suspeitos de ter cometido algum crime na
Suécia. Martinson também conseguira veri�car os registros de ataques a
pessoas idosas. Pelo menos quatro indivíduos ou gangues diferentes
haviam assaltado idosos solitários no distrito de Skåne no decorrer do
ano anterior. Mas Martinson também descobrira que no momento
todos eles estavam encarcerados em várias instituições penais. Ainda
aguardava informações sobre se algum deles obtivera licença de sair no
dia em questão.

A reunião da equipe de investigadores foi feita na sala de Rydberg,
uma vez que uma das funcionárias da delegacia se oferecera para passar o
aspirador no chão da sala de Wallander. O telefone tocou quase o tempo
todo, mas ela não se sentiu inclinada a atender. A reunião foi longa.



Todos concordavam que o depoimento de Lars Herdin era um avanço.
Agora já tinham um rumo. Repassaram o que os policiais encarregados
de interrogar os moradores de Lenarp haviam apurado e os resultados
dos questionários distribuídos até o momento. Um carro que atravessara
uma cidade a poucos quilômetros de Lenarp em alta velocidade, no
domingo à noite, atraíra atenção especial. Um caminhoneiro que estava
saindo para Gõteborg às três da madrugada cruzara com o carro numa
curva fechada e os dois quase colidiram. Quando soube do crime, �cou
descon�ado e resolveu ligar para a polícia. O motorista não tinha
certeza, mas depois de ver a foto de vários carros concluiu que
provavelmente tinha sido um Nissan.

— Não se esqueça dos carros alugados, falou Wallander. — O
pessoal quer conforto, hoje em dia. Os ladrões andam alugando carros
quase com a mesma frequência com que os roubam.

Já eram seis da tarde quando a reunião terminou. Wallander
percebeu que todos os seus colegas estavam agora na ofensiva. Havia um
otimismo palpável, depois da visita de Lars Herdin. Voltou para sua sala
e datilografou as notas que �zera durante a conversa com Herdin.
Hanson já entregara as dele, de modo que pôde compará-las. Percebeu
na hora que o homem não dera respostas evasivas. A informação era a
mesma, nos dois casos. Pouco depois das sete, largou a papelada. De
repente se dera conta de que o pessoal da televisão não tinha voltado a
ligar. Perguntou ao PABX se Ebba deixara algum recado antes de ir para
casa. A moça que atendeu era uma funcionária temporária.

— Não tem ninguém aqui.
Foi até o refeitório e ligou a televisão, obedecendo a um palpite

que nem ele próprio entendeu. O noticiário local estava começando.
Debruçou-se sobre uma das mesas e assistiu distraído a uma reportagem
sobre algumas negociações malfeitas realizadas pela prefeitura de
Malmõ. Estava pensando em Sten Widén. E em Johannes Lõvgren, que
vendera carne aos nazistas durante a guerra. Pensava em si mesmo e em
sua barriga, que estava grande demais. Já ia desligar a televisão quando a
âncora do jornal começou a falar sobre o assassinato duplo ocorrido em
Lenarp. Atônito, ouviu que a polícia de Ystad estava se concentrando na



procura de um cidadão estrangeiro ainda não identi�cado, mas que a
polícia estava convencida de que os criminosos eram estrangeiros. Não
poderia se descartar a possibilidade de que fossem refugiados pleiteando
asilo no país. Por �m, o próprio Wallander foi mencionado. Apesar das
várias tentativas, não fora possível entrar em contato com os detetives
encarregados do caso para um comentário sobre a informação, obtida de
fontes anônimas porém con�áveis. O repórter fez seu comentário tendo
a delegacia de Ystad como pano de fundo. Em seguida o noticiário
passou à previsão do tempo. Havia uma tempestade se aproximando,
vinda do oeste. O vento iria aumentar, mas não havia risco de neve. A
temperatura continuaria acima de zero.

Wallander desligou a televisão. Foi difícil decidir se estava irritado
ou simplesmente cansado. Ou quem sabe estivesse apenas faminto.
Alguém da delegacia vazara a informação. Talvez hoje em dia as pessoas
estivessem sendo pagas para fornecer informações con�denciais. Será
que o monopólio da televisão estatal também estava nadando em
dinheiro? Quem seria? Qualquer um, menos eu. E por quê? Haveria
alguma outra explicação, além do dinheiro? Ódio racial? Medo dos
refugiados?

Ao voltar para sua sala, ouviu do corredor seu telefone tocando.
Fora um dia longo. Mais do que tudo, queria voltar para casa e preparar
alguma coisa para comer. Com um suspiro, se sentou e ergueu o fone.
Suponho que vou ter de começar, pensou. Começar a negar a
informação dada pela televisão. E a torcer para que ninguém queime
outra cruz de madeira nos próximos dias.

*   *   *   



D

Seis

URANTE a noite, a tempestade chegou a Skåne. Kurt Wallander
estava em casa, em meio à desarrumação de costume, com o

vento assobiando no telhado. Tomava um uísque e ouvia uma gravação
alemã da Aída quando de repente tudo silenciou e escureceu. Foi até a
janela e espiou o breu lá de fora. O vento uivava e, em algum lugar, uma
placa de anúncio batia contra a parede de uma casa. Os ponteiros
fosforescentes de seu relógio de pulso indicavam dez para as três.

Curiosamente, não se sentia nem um pouco cansado. Era quase
meia-noite e meia quando conseguiu sair da delegacia, naquela noite. A
última pessoa a ligar para ele fora um homem que não quisera dar o
nome. Propôs que a polícia unisse forças com os movimentos
nacionalistas para expulsar todos os estrangeiros do país de uma vez por
todas. Por alguns momentos Wallander tentou ouvir o que o cidadão
anônimo tinha a dizer. Depois bateu o fone, ligou para o PABX e
mandou suspender todas as ligações. Apagou as luzes da sala, atravessou
o corredor silencioso e foi direto para casa. Destrancando a porta da
frente, tomou a decisão de descobrir quem, na delegacia, vazara, a
informação con�dencial.

Essa não era tarefa sua, claro. Sempre que havia algum con�ito
dentro da corporação, cabia ao chefe da polícia intervir. Dentro de
alguns dias Bjõrk estaria de volta das férias de inverno e assumiria o
controle. A verdade tinha de vir à tona. Mas até terminar a primeira
dose de uísque, Wallander já percebera que Bjõrk não moveria uma
palha. Mesmo que todo policial estivesse obrigado a um juramento de
silêncio, di�cilmente se poderia enquadrar como delito o fato de um



o�cial ter ligado para alguém da televisão sueca contando o que fora
discutido numa reunião interna de investigadores. Também não seria
possível provar alguma irregularidade, caso a televisão sueca tivesse
pagado o informante. O que mais intrigava Wallander no momento era
de que forma a televisão sueca faria a contabilidade de uma despesa
daquelas. Depois concluiu que Bjõrk não ia querer questionar a lealdade
interna da corporação em meio a uma investigação de homicídio. Na
segunda dose, começou de novo a se preocupar com a identidade do
informante. Além de si próprio, tinha certeza de que podia eliminar
Rydberg. Mas por que tanta certeza a respeito do colega? Será que
conseguia entendê-lo melhor do que os outros?

A tempestade rompera os cabos elétricos e agora lá estava ele,
sentado sozinho no escuro. Pensamentos sobre o casal assassinado, sobre
Lars Herdin e sobre o estranho nó daquele laço se misturavam a
pensamentos sobre Sten Widén, Mona, Linda e o pai. De algum ponto
da escuridão, uma vasta falta de signi�cado lhe acenava. Uma face
zombeteira que sorria com desprezo de todas as suas vãs tentativas de
administrar a própria vida. Acordou com a volta da eletricidade. Pelo
relógio, viu que dormira por mais de uma hora. O disco girava no prato.
Esvaziou o copo e foi deitar na cama. Preciso falar com Mona, pensou.
Preciso falar com ela, depois de tudo o que aconteceu. E tenho de falar
com minha �lha. Tenho de visitar meu pai e ver o que posso fazer por
ele. E ainda por cima também tenho de pegar um criminoso.

Com certeza deve ter dormido de novo. Pensou que estava no
escritório quando o telefone tocou. Sonolento, tropeçou até o aparelho
no vestíbulo. Quem poderia estar ligando às quatro e quinze da manhã?
Antes de atender, passou pela sua cabeça que gostaria que fosse Mona.
De início achou que o homem do outro lado da linha tinha a voz de
Sten Widén.

— Agora você tem três dias para acertar as coisas.
— Quem está falando?
— Não importa quem eu sou. Eu sou um dos Dez Mil Redentores.
— Eu me recuso a falar com quem não se identi�ca. Agora

Wallander já estava totalmente desperto.



— Não desligue. Agora tem três dias para se redimir de ter
protegido criminosos estrangeiros. Três dias, não mais.

— Não sei do que está falando, respondeu Wallander, se sentindo
perturbado com aquela voz desconhecida.

— Três dias para apanhar os assassinos e divulgar seus nomes. Caso
contrário, nós assumiremos.

— Assumiremos o quê? Quem é "nós"?
— Três dias. Não mais que isso. Depois, as coisas vão pegar fogo. A

ligação foi cortada.
Wallander entrou na cozinha, acendeu a luz e se sentou. Anotou a

conversa num velho bloco que Mona usava para suas listas de compras.
No topo da página estava escrito "pão". Não conseguiu ler o que ela
escrevera embaixo. Não era a primeira vez em sua carreira de policial que
Wallander recebia uma ameaça anônima. Um homem que se
considerava injustamente condenado por assalto e espancamento o
importunara com cartas de ameaça e telefonemas noturnos, alguns anos
antes. Daquela vez Mona é quem �nalmente dera um basta e o obrigara
a tomar uma atitude.

Wallander enviara um recado por intermédio de Svedberg de que
ele se arriscava a receber uma longa sentença de prisão se não parasse
com aquilo. Numa outra vez alguém cortara os pneus de seu carro. Mas
o recado desse homem era diferente. As coisas vão pegar fogo, dissera.
Wallander sabia que o que ia pegar fogo podia ser qualquer coisa, de
campos de refugiados a restaurantes ou mesmo residências de
estrangeiros. Três dias. Setenta e duas horas. Isso signi�cava sexta-feira,
ou sábado, dia 13, no máximo. Voltou ao quarto, se deitou e tentou
dormir outra vez. O vento açoitava as paredes das casas. Como podia
pegar no sono se estava esperando que o homem ligasse de novo? Às seis
e meia da manhã, voltou à delegacia. Trocou algumas palavras com o
o�cial de plantão e �cou sabendo que a noite de tempestade fora
tranquila, pelo menos.

Um trailer puxado a trator tinha virado nos arredores de Ystad e
um prédio em construção caíra perto de Skàrby. Mais nada. Pegou um
café e foi para sua sala. Com um velho barbeador elétrico que guardava



na gaveta da mesa, se livrou da barba crescida. Depois saiu para comprar
os jornais matutinos. Quanto mais folheava os diários, mais descontente
�cava. Apesar de ter passado um tempão ao telefone, falando com vários
repórteres até tarde da noite, o que saíra publicado era apenas uma vaga
e incompleta negativa de que a polícia estivesse concentrando as
investigações em alguns cidadãos estrangeiros. Era como se os jornais
tivessem aceitado a verdade com muita relutância. Decidiu convocar
outra entrevista coletiva para o �nal da tarde e apresentar um relato do
que fora apurado até ali. Também falaria sobre a ameaça anônima
recebida durante a madrugada. Pegou uma pasta da prateleira atrás da
mesa. Ali, guardava informações sobre os vários abrigos para refugiados
das vizinhanças.

Além do grande campo de refugiados em Ystad, havia várias
unidades menores espalhadas por todo o distrito. Mas que elementos
possuía para provar que a ameaça tinha de fato alguma relação com um
campo de refugiados sob a jurisdição do distrito policial de Ystad?
Nenhum. Além disso, a ameaça podia perfeitamente ser dirigida a algum
restaurante, ou residência. Por exemplo, quantas pizzarias havia na
região de Ystad? Quinze? Mais? De uma coisa tinha certeza, a ameaça
noturna era para ser levada a sério. Durante os doze meses anteriores
muitos incidentes con�rmaram a existência de forças organizadas que
não hesitariam em recorrer à violência contra cidadãos estrangeiros ou
refugiados em busca de asilo. Olhou o relógio. Quinze para as oito.
Apanhou o fone e discou o número da casa de Rydberg. Depois de dez
toques, desligou. Rydberg estava a caminho. Martinson en�ou a cabeça
pelo vão da porta.

— Olá. A que horas é a reunião hoje?
— Às dez.
— E que me diz do tempo?
— Contanto que não neve, para mim pode ventar à vontade.
Enquanto esperava por Rydberg, procurou o pedacinho de papel

que Sten Widén lhe dera. Depois do depoimento de Lars Herdin,
percebeu que talvez não fosse tão incomum assim alguém dar um pouco
de feno ao cavalo durante a noite. Se os assassinos eram conhecidos de



Maria e Johannes Lõvgren, ou mesmo parentes, então com certeza
saberiam da existência do cavalo. Talvez soubessem inclusive que
Johannes Lõvgren costumava ir até o estábulo à noite.

Wallander tinha apenas uma ideia muito vaga do que Sten Widén
seria capaz de acrescentar. Talvez no fundo tivesse ido procurá-lo para
impedir que perdessem contato para sempre. Ninguém atendeu, embora
o telefone tivesse tocado durante um minuto. Desligou e decidiu tentar
outra vez mais tarde. Tinha ainda um último telefonema que esperava
concluir antes da chegada de Rydberg. Discou e esperou.

— Gabinete do promotor público, uma voz alegre de mulher
respondeu.

— Aqui é Kurt Wallander. Posso falar com Ákeson?
— Ele está de licença até depois da primavera. Esqueceu?

Esquecera. Fugira-lhe completamente da lembrança que o promotor
público Per Ákeson estava fazendo cursos de extensão. E olhe que
tinham jantado juntos no �nal de novembro.

— Posso ligar para a sala da vice-promotoria, se quiser.
— Por favor. Para sua surpresa, atendeu uma mulher.
— Anette Brolin.
— Eu queria falar com o promotor.
— É ela. Em relação a quê? Wallander percebeu que não havia dito

quem era. Deu o nome e continuou.
— É sobre um duplo homicídio. Acho que é hora de

apresentarmos um relatório à promotoria. Esqueci que Per estava de
licença.

— Se não tivesse ligado agora, eu teria ligado para você.
Wallander acreditou ter detectado um tom de censura na voz dela.

Que vaca, pensou. Quer dizer então que vai me ensinar como a polícia
deve cooperar com a promotoria?

— Na verdade, não temos grande coisa para contar a vocês, falou,
reparando que a voz saía um tanto hostil.

— Há alguma prisão iminente?
— Não. Estava pensando mais em termos de um breve resumo da

situação.



— Certo. Que tal às onze horas em minha sala? Tenho uma
audiência preliminar de um caso de detenção às dez e quinze. Estarei de
volta lá pelas onze.

— Talvez eu me atrase um pouco. Temos uma reunião com o
grupo de investigadores às dez. Talvez demore.

— Tente chegar às onze.
Ela desligou e ele �cou ali sentado, de fone na mão. A cooperação

entre a polícia e o escritório da promotoria nem sempre era fácil. Mas
Wallander estabelecera um relacionamento de con�ança sem burocracias
com Per Ákeson. Muitas vezes se falavam pelo telefone, pedindo
conselhos um ao outro. Raramente discordavam quanto à justeza de
uma detenção ou soltura.

— Droga, falou em voz alta. — Anette Brolin. Quem ela pensa
que é?

Bem nesse momento, escutou o som inconfundível de Rydberg
mancando no corredor. En�ou a cabeça para fora da porta e pediu que
entrasse. Rydberg estava vestido com uma jaqueta e um gorro antiquado
de pele. Ao sentar, fez uma careta.

— Incomodando de novo? Wallander perguntou, apontando para
a perna.

— Com chuva, tudo bem. Ou neve. Até frio. Mas esta maldita
perna não suporta vento. O que você quer?

Wallander fez então um breve relato da ameaça anônima que
recebera de madrugada.

— O que acha? Perguntou, ao terminar. — Sério ou não?
— Sério. Pelo menos temos de agir como se fosse.
— Estou pensando numa entrevista coletiva à imprensa esta tarde.

Apresentamos um resumo das investigações até o momento e
martelamos a história de Lars Herdin. Sem mencionar o nome dele,
claro. Aí conto sobre a ameaça. E digo que todos os rumores sobre
estrangeiros são infundados.

— Mas isso não é verdade.
— Como assim?
— A mulher disse o que disse. E o nó talvez seja argentino.



— E como é que você combina isso com o fato de o assalto ter sido
cometido presumivelmente por uma pessoa que conhecia Johannes
Lõvgren muito bem?

— Ainda não sei se isso é verdade. Acho cedo demais para tirar
qualquer conclusão. Você não?

— Conclusões provisórias. Todo trabalho policial lida com isso,
com o fato de termos de tirar conclusões, que mais tarde você elimina
ou junta com as outras.

Rydberg mudou a posição da perna dolorida.
— O que está pensando fazer sobre o vazamento de informação?
— Pretendo dar uma bronca daquelas na reunião. Quando Bjõrk

voltar, ele assume o controle.
— E o que acha que ele vai fazer?
— Nada.
— Exato. Wallander ergueu um pouco os braços.
— Talvez seja melhor admitir desde já. Ninguém vai levar uns

cascudos por ter vazado essa informação para a televisão, seja quem for.
Falando nisso, quanto você acha que a televisão sueca paga aos
informantes da polícia?

— Com certeza dinheiro demais. É por isso que eles nunca têm
fundos para fazer um programa que preste. Rydberg se levantou da
cadeira. — Não se esqueça de uma coisa, disse, parado com a mão no
batente da porta. — O policial que deu com a língua nos dentes pode
voltar a falar.

— O que está querendo dizer?
— Ele pode insistir na tecla de que uma das nossas pistas aponta

para estrangeiros. E é verdade, a�nal.
— Não chega nem a ser uma pista. Foi apenas a última palavra de

uma velha senhora confusa que estava morrendo. Rydberg deu de
ombros.

— Faça como achar melhor. Até daqui a pouco.
A reunião não podia ter transcorrido de forma pior. Wallander

decidiu começar pelo vazamento e suas possíveis consequências. Depois
falaria sobre o telefonema anônimo que recebera e em seguida



discutiriam sugestões sobre o que fazer até se esgotar o prazo. Mas
quando reclamou, irado, que alguém ali presente pelo visto era tão
desleal que fora capaz de vazar informações con�denciais e que talvez até
tivesse recebido dinheiro por isso, obteve de volta protestos igualmente
irados. Vários policiais achavam que os boatos podiam muito bem ter
vazado pelo pessoal do hospital. Por acaso não havia médicos e
enfermeiras presentes quando a velha senhora disse suas últimas
palavras?

Wallander tentou refutar as objeções, mas choveram protestos. Até
conseguir conduzir a conversa para as investigações propriamente ditas,
já reinava um espírito inamistoso na sala. O otimismo do dia anterior
fora substituído por uma atmosfera frouxa de desânimo. O inspetor
percebeu que começara com o pé esquerdo. A tentativa de identi�car o
carro com o qual o caminhoneiro quase colidira não dera resultado. A
�m de aumentar a e�ciência, puseram mais um policial para se
concentrar no veículo. A investigação sobre o passado de Lars Herdin
prosseguia. Na primeira checagem, nada de notável aparecera. Lars
Herdin não tinha �cha e nenhuma dívida registrada.

— Vamos passar um pente-�no nesse sujeito, falou Wallander. —
Temos de saber tudo o que houver para saber. Vou me reunir com a
promotora daqui a pouco. E pedir autorização para veri�car as contas no
banco. Peters foi o policial a dar a maior notícia do dia.

— Johannes Lõvgren tinha dois cofres bancários. Um no União e
um no Mercantil. Conferi as chaves do chaveiro dele.

— Ótimo, falou o inspetor. — Vamos veri�car isso ainda hoje. O
levantamento da família, amigos e parentes distantes de Lõvgren
continuava. Ficou decidido que Rydberg se encarregaria da �lha que
morava no Canadá e que estaria chegando no terminal de hovercraft de
Malmõ pouco depois das três da tarde.

— Onde está a outra �lha? Perguntou Wallander.
— A que joga handebol?
— Essa já chegou, falou Svedberg. — Está na casa de parentes.
— Você vai falar com ela. Alguma outra dica capaz de produzir

algo mais? Falando nisso, perguntem às �lhas se alguma delas recebeu



um relógio de parede. Martinson examinara todas as dicas. Tudo o que a
polícia recebia ia para o computador e depois ele dava uma peneirada
grosseira. As mais ridículas nunca iam além da impressão no papel.

— Hulda Yngveson ligou de Vallby e disse que foi a mão
desaprovadora de Deus que deu o golpe.

— Ela sempre liga, suspirou Rydberg. — Se uma novilha foge, é
porque Deus não está satisfeito.

— Eu a pus na lista dos DV, falou Martinson. A atmosfera
enfezada foi rompida por algumas risadas quando Martinson explicou
que DV era a sigla para "doidos varridos". A polícia não recebera
nenhuma dica que tivesse algum interesse imediato. Mas tudo seria
examinado em seu devido tempo. Por �m, havia a questão do caso
secreto de Johannes Lõvgren em Kristianstad e do �lho que haviam tido.

Wallander passeou o olhar pela sala. omas Nàslund, um
veterano com trinta anos de polícia que raramente chamava atenção
sobre si, mas que fazia um trabalho sólido e meticuloso, estava sentado
num canto, puxando o lábio inferior enquanto escutava.

— Você vai comigo, disse Wallander. — Veja se consegue fazer
uma investigação preliminar antes. Ligue para Herdin e esprema o que
puder dele sobre essa mulher em Kristianstad. E sobre a criança
também, claro. A entrevista coletiva �cou marcada para as quatro da
tarde. Até lá, Kurt Wallander e omas Nàslund esperavam estar de
volta de Kristianstad. Caso se atrasassem, Rydberg prometeu presidir.

— Eu redijo a nota à imprensa. Se ninguém tem mais nada a dizer,
vamos terminar a reunião. Eram onze e vinte e cinco quando bateu à
porta de Per Ákeson, em outra ala do prédio da polícia. A mulher que
abriu a porta era sensacional e muito jovem. Wallander não conseguia
tirar os olhos dela.

— Já cansou de olhar? Está meia hora atrasado, falando nisso.
— Eu avisei que a reunião podia demorar mais do que o previsto.
Ao entrar na sala, mal reconheceu a sala. O espaço espartano e

incolor de Per Ákeson fora transformado num lugar de cortinas vistosas
e grandes vasos de planta encostados nas paredes. Seguiu-a com os olhos
enquanto ela se sentava à mesa. Achou que não poderia ter mais de



trinta anos. Vestia um tailleur cor de ferrugem, com certeza de ótima
qualidade e sem dúvida alguma caro.

— Sente-se. Acho melhor apertarmos as mãos. Estarei substituindo
meu colega Ákeson durante toda a licença dele. De modo que vamos
trabalhar juntos por um bom tempo. O inspetor estendeu a mão e
reparou no ato que ela usava aliança de casada. Para sua surpresa,
percebeu a própria decepção. O rosto da promotora era emoldurado por
cabelos castanhos curtos. Uma mecha muito clara caía em onda sobre
uma orelha.

— Permita-me lhe dar as boas-vindas a Ystad. Tenho de admitir
que esqueci completamente que Per estava de licença.

— Presumo que devemos nos tratar pelo primeiro nome. O meu é
Anette.

— Kurt. Que está achando de Ystad? Ela se desvencilhou da
pergunta com uma resposta seca.

— Ainda não sei. Quem vem de Estocolmo com certeza tem
alguma di�culdade para se adaptar ao ritmo vagaroso do pessoal de
Skåne.

— Vagaroso?
— Está meia hora atrasado.
Wallander sentiu que estava �cando bravo. Seria provocação da

parte dela? Será que não entendia que uma reunião de investigadores
pode demorar mais do que o previsto? Por acaso consideraria todos os
habitantes de Skåne vagarosos?

— Não creio que os moradores daqui sejam mais preguiçosos do
que os outros. Nem todo mundo que vem de Estocolmo é metido a
besta, é?

— Como disse?
— Esqueça. Ela se recostou na cadeira. O inspetor reparou que

estava com di�culdade para olhar a promotora nos olhos.
— Quem sabe você me põe a par do que aconteceu até agora?
Wallander tentou fazer um relatório tão conciso quanto possível.

Sabia, sem realmente ter tido a intenção, que se posicionava na
defensiva. Evitou mencionar o vazamento no departamento da polícia.



Ela interrompeu com algumas perguntas rápidas, às quais respondeu.
Dava para perceber que, apesar de jovem, tinha bastante experiência.

— Temos de examinar os extratos bancários de Lõvgren. Ele tinha
também cofres em dois bancos que queremos abrir. Ela preencheu os
documentos necessários. —,Vai ser preciso mostrar isso a um juiz?
Perguntou, enquanto ela lhe empurrava os papéis.

— Faremos isso depois. E também gostaria de receber cópias de
todo o material da investigação coligido até o momento. Ele fez que sim
com a cabeça e se preparou para sair.

— Os artigos nos jornais, ela indagou. — Sobre estrangeiros que
talvez estejam envolvidos?

— Boatos. Sabe como é.
— Sei?
Ao sair da sala, Wallander reparou que estava suando. Que mulher,

pensou. Como é que alguém assim resolve ser promotora? Passar uma
vida toda andando atrás de escroques e vigaristas para manter as ruas
limpas? Parou na grande área de recepção da delegacia, incapaz de
decidir o que fazer em seguida. Comer, concluiu por �m. Se eu não
comer alguma coisa agora., não como mais. E aproveito e redijo a nota à
imprensa enquanto almoço. Ao sair do prédio, quase foi derrubado pelo
vento. A tempestade não amainara. Achou que devia ir até em casa e
fazer uma salada simples. Apesar de não ter comido praticamente nada
desde que acordara, sentia o estômago pesado e inchado. No �m,
acabou cedendo à tentação de comer na lanchonete da praça. Ainda não
chegara a hora de atacar de frente seus hábitos alimentares. Às quinze
para a uma estava de volta à delegacia. Como havia almoçado depressa
demais, teve um novo ataque de diarreia e correu para o banheiro.
Depois que a barriga se refez um pouco, entregou a nota à imprensa a
uma das secretárias e foi para a sala de Nàslund.

— Não consigo localizar Herdin, falou Nàslund. Ele saiu numa
caminhada pelo vale Fyle com um grupo de ambientalistas.

— Então descon�o que vamos ter de ir até lá procurá-lo.
— Pensei que eu poderia fazer isso enquanto você dá uma

conferida nos cofres bancários. Se era tudo tão sigiloso com essa mulher



e o �lho, então talvez haja alguma coisa guardada num deles. Assim
ganhamos tempo. Wallander assentiu. Nàslund tinha razão.

— Certo. Vamos fazer assim. Se não der para ser hoje, iremos até
Kristianstad amanhã de manhã.

Antes de entrar no carro para ir ao banco, tentou mais uma vez
falar com Sten Widén. Também dessa vez não obteve resposta. Deixou o
pedacinho de papel com Ebba.

— Veja se consegue fazer esta ligação. E veri�que se o número está
certo. Deve estar no nome de Sten Widén. Ou então no de um estábulo
para treinamento de cavalos de corrida que não sei qual é.

— Hanson provavelmente sabe.
— Eu disse cavalo de corrida. Não de trote.
— Ele aposta em tudo o que se mexe, disse Ebba, rindo.
— Estarei no Banco União, se houver alguma coisa urgente.
Estacionou o carro em frente à livraria, na praça. O vento forte

quase lhe arrancou o tíquete do estacionamento da mão, depois que
en�ou o dinheiro na máquina. A cidade parecia abandonada. A ventania
mantinha todo mundo dentro de casa. Parou na loja de aparelhos
eletrônicos que havia ali. Numa tentativa de combater a melancolia de
suas noites, andava pensando num videocassete. Olhou os preços e
tentou calcular se daria para comprá-lo naquele mês. Ou será que devia
investir num novo estéreo? A�nal, era à música que ele recorria quando
se revirava de um lado para o outro na cama, incapaz de pegar no sono.
Forçou-se a abandonar a vitrine e entrou na rua de pedestres, na esquina
do restaurante chinês. O Banco União �cava ao lado. Depois de
atravessar as portas de vidro, descobriu que havia apenas um cliente no
saguão do pequeno banco. Um agricultor, com um aparelho de audição,
se queixando das altas taxas de juro em voz alta, estridente. à esquerda
havia uma porta aberta para uma sala onde um homem estudava a tela
de um computador. Presumiu que era para lá que deveria se dirigir.
Quando parou na soleira, o sujeito ergueu a cabeça num gesto rápido,
como se Wallander fosse um possível assaltante. Entrou na sala e se
apresentou.



— Não estamos nem um pouco satisfeitos com essa história toda,
disse o homem atrás da mesa. - Durante esses anos todos em que
trabalho aqui, nunca tivemos problema com a polícia.

Wallander se sentiu imediatamente irritado com a atitude pouco
receptiva. A Suécia estava se transformando num país onde as pessoas
pareciam, mais que qualquer outra coisa, receosas de serem
incomodadas. Nada era mais sagrado do que a rotina entranhada.

— Não dá para evitar, disse Wallander, tirando os documentos que
Anette Brolin assinara. O homem leu com todo o cuidado.

— Isso é mesmo necessário? Perguntou. — O motivo de se ter um
cofre no banco é justamente o de ele estar protegido da inspeção alheia.

— É necessário sim. E não tenho o dia todo.
Com um suspiro, o homem se levantou da mesa. Wallander

percebeu que se preparara para uma possível visita da polícia.
Atravessaram uma entrada gradeada e entraram no local dos cofres. O
de Johannes Lõvgren �cava embaixo, num canto. Wallander destrancou-
o, tirou-o da gaveta e colocou-o sobre a mesa. Depois ergueu a tampa e
começou a vistoriar o conteúdo. Havia alguns papéis com disposições
funerárias e a escritura da fazenda em Lenarp. Algumas velhas
fotogra�as e um envelope de cor clara com selos antigos dentro. Mais
nada. Nada, pensou. Nada do que eu estava esperando. O bancário �cou
a seu lado, observando tudo. Wallander anotou o número do registro da
escritura e os nomes na papelada funerária. Depois fechou a caixa.

— Terminou? Perguntou o bancário.
— Por enquanto. Agora gostaria de dar uma espiada nas contas

que ele mantinha aqui. Ao sair do cofre, lhe ocorreu algo. — Alguém
mais, além de Johannes Lõvgren, tinha acesso a este cofre?

— Não.
— Sabe se ele abriu o cofre recentemente?
— Veri�quei no registro. Parece que fazia muitos anos que ele não

abria esse cofre.
O agricultor continuava reclamando, quando voltaram à sala de

atendimento. Só que agora sobre o baixo preço dos cereais.
— Tenho todas as informações em minha sala, falou o funcionário.



Wallander se sentou à mesa e repassou duas folhas inteiras
impressas. Johannes Lõvgren tinha quatro contas diferentes, duas delas
em conjunto com Maria Lõvgren. O total dessas duas contas era de
noventa mil coroas. Nenhuma das duas fora movimentada nos últimos
tempos. Os juros haviam sido creditados poucos dias antes. A terceira
conta era uma sobra dos tempos em que Lõvgren ainda tinha lavoura. O
saldo era de cento e trinta e duas coroas e noventa e sete centavos. Havia
uma quarta conta. Com um saldo de quase um milhão de coroas. Maria
Lõvgren não estava incluída. Em 2 de janeiro, juros de mais de noventa
mil coroas haviam sido creditados nessa conta. Em 4 de janeiro,
Johannes Lõvgren retirara vinte e sete mil coroas. Wallander ergueu a
vista para o homem sentado do outro lado da mesa.

— Até onde é possível ter extratos dessa conta?
— Em princípio, até há dez anos. Mas vai levar algum tempo,

claro. Vamos ter de dar uma busca nos arquivos do computador.
— Comece pelo ano passado. Quero ver toda a movimentação

dessa conta durante 1989.
O funcionário do banco se levantou. Wallander começou a

examinar o outro documento. O que mostrava que Johannes Lõvgren
tinha quase setecentas mil coroas em vários fundos de investimento
administrados pelo banco. Até o momento, a história de Lars Herdin
parecia bater, pensou. Lembrou-se da conversa com Nystrõm, que jurara
que Lõvgren não tinha dinheiro nenhum. Eis o quanto sabemos de
nossos próprios vizinhos, matutou. Cerca de cinco minutos depois, o
funcionário voltou do saguão e entregou a Wallander outra folha
impressa. Em três ocasiões, em 1989, Johannes Lõvgren retirara um
total de setenta e oito mil coroas. As retiradas haviam sido feitas em
janeiro, julho e setembro.

— Posso �car com os papéis? O funcionário fez que sim com a
cabeça.

— Gostaria muito de ter uma palavrinha com o caixa que efetuou
a última retirada de Johannes Lõvgren, disse o inspetor.

— Britta-Lena Bodén.



A mulher que entrou na sala era bastante jovem. Para Wallander,
não devia ter mais de vinte anos de idade.

— Ela sabe do que se trata, disse o funcionário. Wallander
balançou a cabeça e se apresentou.

— Diga-me tudo o que sabe.
— Ele retirou em dinheiro. Caso contrário, eu não teria me

lembrado.
— Parecia inquieto? Nervoso?
— Não que eu me lembre.
— Como foi que ele pediu o dinheiro?
— Em notas de mil.
— Só de mil?
— E levou algumas de cem também.
— Onde guardou o dinheiro? A jovem tinha boa memória.
— Numa pasta marrom. Uma daquelas antigas, com uma correia

em volta.
— Seria capaz de reconhecê-la, se a visse de novo?
— Pode ser. A alça estava avariada.
— Como assim, avariada?
— O couro estava todo rachado. Wallander aprovou com um gesto

de cabeça. A memória da moça era excelente.
— Lembra-se de mais alguma coisa?
— Ele pegou o dinheiro e foi embora.
— Estava sozinho?
— Estava.
— Não reparou se havia alguém esperando por ele do lado de fora?
— Não daria para eu ver, do guichê do caixa.
— Lembra-se da hora? A moça pensou um pouco antes de

responder.
— Saí para almoçar logo depois. Deve ter sido por volta do meio-

dia.
— Você foi de grande ajuda. Se lembrar de mais alguma coisa, por

favor, me informe.



Wallander se levantou e foi para o saguão do banco. Parou uns
instantes e olhou em volta. A moça tinha razão. Do guichê era
impossível enxergar se havia alguém esperando na rua. O agricultor
surdo se fora e novos clientes tinham chegado. Alguém falando uma
língua estrangeira trocava dinheiro num dos caixas.

Wallander saiu. O Banco Mercantil �cava na Hamngatan, ali
perto.

Um funcionário sensivelmente mais simpático acompanhou-o até
os cofres. Quando Wallander abriu a gaveta de aço, sentiu uma
decepção imediata. A caixa estava completamente vazia. Ninguém, à
exceção de Johannes Lõvgren, tinha acesso àquele cofre tampouco. Ele o
alugara em 1962.

— Quando foi a última vez que ele esteve aqui? Perguntou o
inspetor. A resposta o surpreendeu.

— No dia 4 de janeiro, o funcionário respondeu, depois de
examinar o registro. — À uma e quinze da tarde, para ser exato. Ficou
vinte minutos.

Mas mesmo depois de perguntar a todos os funcionários, ninguém
se lembrava de ter visto Lõvgren carregar alguma coisa consigo ao sair do
banco. Também não havia a menor lembrança da pasta. A moça do
Banco União, pensou ele. Todo banco devia ter uma funcionária como
ela.

Lutando contra o vento que varria as ruas de trás da praça, deu um
pulo até a padaria Fridolf, onde tomou um café e comeu um pãozinho
com canela. Gostaria de saber o que fez Johannes Lõvgren entre o meio-
dia e uma e quinze da tarde, pensou. O que teria feito entre a primeira e
a segunda visita aos bancos? E como chegou até Ystad? Como voltou?
Ele não tinha carro. Tirou o bloco de notas e espanou algumas migalhas
da mesa. Depois de meia hora, estava com um resumo pronto das
perguntas que teriam de ser respondidas o quanto antes. A caminho do
carro, entrou numa loja de artigos masculinos e comprou um par de
meias. Ficou chocado com o preço, mas pagou sem reclamar. Antes, era
sempre Mona quem comprava suas roupas. Tentou se lembrar de
quando fora a última vez que comprara um par de meias. Ao chegar ao



carro, viu que havia uma multa de estacionamento embaixo de um dos
limpadores. Se eu não pagar, vão acabar abrindo um processo contra
mim, pensou. E aí a promotora distrital Brolin vai ser obrigada a
comparecer ao tribunal para me censurar. Jogou a multa no porta-luvas
e pensou outra vez em como ela era bonita. Bonita e charmosa. Em
seguida pensou no pãozinho que acabara de comer.

Eram três da tarde quando omas Nàslund ligou. Àquela altura,
Wallander já decidira adiar a viagem a Kristianstad para o dia seguinte.

— Estou ensopado, falou Nàslund ao telefone. — Amassei lama
que não foi brincadeira pelo vale Fyle, atrás do Herdin.

— Esprema tudo o que puder dele. Faça um pouco de pressão.
Queremos saber tudo o que ele sabe.

— Quer que eu o leve até aí?
— Não. Vá para a casa dele. Talvez converse mais livremente em

sua própria casa, sentado à mesa da cozinha.
A entrevista coletiva à imprensa começava às quatro. Wallander

procurou por Rydberg, mas ninguém sabia de seu paradeiro. A sala
estava cheia de repórteres. Viu que a moça da estação de rádio local
estava lá e rapidamente tomou a decisão de descobrir o que ela sabia
exatamente sobre Linda. Sentiu o estômago se mexer. Estou reprimindo
coisas, pensou. Isso, e mais tudo aquilo para o que não tenho tempo.
Saio em busca de quem deu cabo dos mortos e nem consigo prestar
atenção nos vivos. Por um instante vertiginoso, toda a sua consciência
foi tomada por um único desejo. Decolar. Fugir. Desaparecer. Começar
vida nova. Depois subiu para o pequeno estrado e cumprimentou os
presentes na coletiva. Cinquenta e sete minutos mais tarde ela estava
terminada. Wallander achava que havia se saído até que muito bem,
negando todos os boatos de que a polícia estivesse procurando cidadãos
estrangeiros relacionados com o duplo homicídio. Não lhe �zeram
nenhuma pergunta embaraçosa. Ao descer, se sentia satisfeito. A jovem
da estação de rádio esperou o �m da entrevista que ele estava dando para
a televisão. Como sempre, quando havia uma câmera apontada para seu
rosto, se sentiu nervoso e tropeçou nas palavras. Mas o repórter �cou
satisfeito e não pediu para refazer.



— Vocês vão ter de arrumar informantes um pouco melhores,
Wallander disse, depois de terminada a gravação.

— É possível, respondeu o repórter, dando risada.
Depois que a equipe de televisão se foi, Wallander sugeriu à moça

da rádio que o acompanhasse até sua sala. Ficava bem menos nervoso
diante de um microfone de rádio do que em frente a uma câmera.
Depois que ela terminou, desligou o gravador. Wallander estava prestes a
mencionar Linda quando Rydberg bateu e entrou.

— Estamos quase terminando, falou o inspetor.
— Já terminamos, disse a moça, levantando. Cabisbaixo,

Wallander a viu partir. Não conseguira trocar uma palavra com ela sobre
Linda.

— Mais problemas, falou Rydberg. — Acabaram de ligar da
unidade de acolhimento de refugiados aqui de Ystad. Um carro entrou
no pátio e jogou um saco de nabos podres em cima de um velho libanês.
Ele foi ferido na cabeça.

— Droga. E aí?
— Ele foi para o hospital, fazer um curativo. Mas o diretor está

nervoso.
— Conseguiram anotar o número das placas?
— Foi tudo muito rápido. Wallander pensou um momento.
— Não vamos fazer nada que chame muito a atenção, por

enquanto. Pela manhã os jornais estarão cheios de desmentidos
peremptórios sobre essa história de cidadãos estrangeiros. E hoje à noite
na televisão também. Vamos ter de torcer para que as coisas se acalmem.
Podemos pedir às patrulhas noturnas para que �quem de olho nos
campos de refugiados.

— Eu falo com eles.
— Depois volte para cá para fazermos uma atualização. Eram oito

e meia quando Wallander e Rydberg terminaram.
— O que acha? Perguntou Wallander, enquanto os dois juntavam

a papelada. Rydberg coçou a testa.
— É óbvio que as informações desse Herdin são boas. Contanto

que a gente consiga encontrar a mulher misteriosa e o menino. Tem



muita coisa indicando que a solução pode estar próxima. Tão próxima
que é difícil de enxergar. Mas ao mesmo tempo... Rydberg interrompeu
a frase no meio.

— Ao mesmo tempo?
— Não sei. Tem alguma coisa estranha em tudo isso. Sobretudo

naquele laço. E eu não sei o que é. Deu de ombros e se levantou. —
Vamos ter de continuar amanhã.

— Lembra-se por acaso de ter visto uma pasta marrom na casa de
Lõvgren? Rydberg balançou a cabeça.

— Que eu me lembre, não. Mas saiu um monte de porcariada dos
armários. Por que será que gente velha guarda tanta coisa?

— Mande alguém lá amanhã procurar uma pasta marrom antiga.
Com uma alça rachada.

Rydberg foi embora. Wallander viu que a perna manca o
incomodava bastante. Achou melhor veri�car se Ebba conseguira
localizar Sten Widén. Mas não se mexeu. Em vez disso, procurou o
endereço da casa de Anette Brolin no catálogo do departamento. Para
sua surpresa, descobriu que eram quase vizinhos. Eu podia convidá-la
para jantar, pensou. Lembrou-se então de que ela usava aliança.

Foi para casa debaixo de uma tempestade e entrou na banheira,
depois deitou na cama e folheou um livro sobre a vida de Giuseppe
Verdi. Acordou assustado, algumas horas depois, porque estava com frio.
O relógio mostrava que passava um pouco da meia-noite. Ficou
contrariado por ter acordado. Agora teria mais uma noite de insônia.
Levado pelo desânimo, se vestiu. Achou que valia mais a pena passar
algumas horas mortas em sua sala. Lá fora, reparou que o vento
acalmara. E começara a esfriar de novo. Neve, pensou. Ela vai chegar
logo mais. Virou na Õsterleden. Um táxi solitário vinha na direção
oposta. Devagar, cruzou a cidade deserta. Aí lhe veio a ideia de passar
em frente ao campo de refugiados que �cava do lado oeste da cidade.

O local era composto por uma série de barracões dispostos em �las
compridas num campo aberto. Holofotes brilhantes iluminavam os
prédios pintados de verde. Parou no estacionamento e desceu do carro.
As ondas quebrando na praia não estavam muito longe. Olhou para



aquilo. Ponha uma cerca em volta e isto vira um campo de
concentração, pensou. Estava prestes a voltar para o carro quando
escutou um leve ruído de vidro se quebrando. No instante seguinte,
ouviu uma explosão surda. De repente, um dos alojamentos estava
pegando fogo, envolto pelas chamas.

*   *   *   
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Sete

ÃO FAZIA ideia de quanto tempo �cara ali parado, atordoado
com as chamas ardendo na noite gelada. Talvez tivessem sido

vários minutos, talvez apenas alguns segundos. Mas quando conseguiu
vencer a paralisia que tomara conta de seu corpo, teve presença de
espírito su�ciente para pegar o telefone do carro e dar o alarme. A
estática do aparelho di�cultava o entendimento.

— O campo de refugiados de Ystad está pegando fogo! Berrou. —
Mande os bombeiros para cá! O vento está muito forte.

— Com quem estou falando? Perguntou o atendente da
emergência.

— Aqui é Wallander, da polícia de Ystad. Eu estava passando em
frente quando o incêndio começou.

— Tem como se identi�car? Continuou a voz ao telefone, sem a
menor emoção.

— Droga! Quatro-sete-um-um-dois-um! E andem logo! E desligou
para evitar ter de responder a mais perguntas. Além disso, sabia que o
serviço de atendimento de emergência possuía meios de identi�car todos
os policiais de plantão do distrito.

Depois atravessou a rua, na direção do alojamento em chamas. O
fogo chiava ao vento. Passou-lhe pela cabeça muito rápido que poderia
ter sido ainda pior se o incêndio fosse na noite anterior, durante a forte
tempestade. Mas já naquele momento as chamas avançavam �rmes para
as construções vizinhas. Por que ninguém soava o alarme? Pensou. Mas a
verdade é que não sabia se havia algum refugiado morando naqueles
barracões todos. O calor do fogo atingiu-o em cheio quando começou a



esmurrar a porta de um alojamento que até então havia sido apenas
lambido pelas chamas. O pavilhão onde tudo começara estava
completamente engolfado pelo fogo. Wallander tentou se aproximar da
porta e foi repelido pelas chamas. Deu a volta correndo até os fundos.
Havia uma única janela. Encostou no vidro e tentou espiar lá dentro, no
entanto a fumaça estava tão espessa que só o que enxergava era uma
névoa branca. Olhou em volta à procura de alguma coisa com a qual
quebrar o vidro e não achou nada. Tirou então o paletó, embrulhou-o
no braço e deu um soco na vidraça. Prendeu a respiração para não inalar
fumaça e procurou o fecho da janela. Por duas vezes teve de recuar de
um salto para recuperar o fôlego antes de conseguir abri-la.

— Saiam! Gritou para o fogo. — Saiam! Saiam! Lá dentro havia
dois beliches. Conseguiu subir até o parapeito da janela e sentiu os cacos
de vidro lhe cortando a coxa. Os beliches de cima estavam vazios, mas
havia alguém deitado num dos beliches inferiores.

Wallander berrou de novo, sem obter resposta. Saltou então da
janela, batendo a cabeça na quina de uma mesa, ao chegar ao chão.
Estava quase sufocado pela fumaça, mas abriu caminho até a cama. De
início pensou estar tocando num corpo sem vida. Depois percebeu que
o que tomara por uma pessoa era apenas um colchão enrolado. Nesse
mesmo instante seu paletó pegou fogo e ele se jogou de cabeça pela
janela. À distância, ouviu o barulho de sirenes e, enquanto se afastava
aos trambolhões, viu vários grupos de pessoas semivestidas zanzando em
torno dos barracões. O fogo se espalhara para outros dois abrigos, mas
quem dormia lá dentro já saíra. A cabeça latejava, a coxa doía e estava
enjoado por causa de toda a fumaça que inalara. Foi aí que o carro de
bombeiros chegou, seguido de perto por uma ambulância. Viu que o
capitão de plantão era Peter Edler, um homem de trinta e cinco anos
que gostava de empinar pipa nas horas vagas. Wallander só ouvira
comentários elogiosos a seu respeito. Era um homem que não se deixava
contaminar pelas incertezas. Wallander cambaleou até Edler, reparando
ao mesmo tempo que tinha queimado um dos braços.

— Os barracões incendiados estão vazios, disse ele. — Não sei
sobre os outros.



Os bombeiros começavam a jogar água nos abrigos mais próximos.
Wallander escutou Edler dando ordens para que um trator arrastasse os
barracões já incendiados, a �m de isolar os pontos críticos. A primeira
viatura policial parou com uma guinchada de freios, a luz azul piscando
e a sirene uivando. Wallander viu que eram Peters e Norén. Foi
mancando até o carro.

— Como está a situação? Perguntou Norén.
— Sem maiores problemas. Comece a isolar a área e pergunte a

Edler se ele precisa de ajuda. Peters olhou-o com mais atenção. — Você
não está me parecendo nada bem. O que estava fazendo aqui?

— Dirigindo à toa. Agora se mexa.
Durante os sessenta minutos seguintes prevaleceu uma estranha

mistura de caos e combate e�ciente ao fogo. O atordoado diretor do
campo de refugiados vagava de um lado para outro, sem propósito, e
Wallander teve de lhe dar uma bronca para que descobrisse quantos
refugiados havia no local, porque só assim seria possível uma
recontagem. Para grande surpresa sua, percebeu que os registros que o
Serviço de Imigração mantinha dos refugiados residentes em Ystad
estavam em absoluta e completa desordem. E não conseguiu nenhuma
ajuda do desnorteado diretor. Nesse meio tempo, um trator arrastou os
barracões chamuscados para longe e pouco depois os bombeiros
controlavam as chamas. Os paramédicos tiveram de levar apenas uns
poucos refugiados para o hospital. Quase todos em estado de choque.
Mas havia um menino libanês que caíra e batera a cabeça numa pedra.
Edler puxou Wallander para um canto.

— Vá fazer uns curativos.
Wallander fez que sim. O braço ardia e queimava e percebeu que

uma perna estava grudenta de sangue.
— Nem quero imaginar o que poderia ter acontecido se você não

tivesse dado o alarme na hora em que o fogo começou, falou Edler.
— Por que eles põem esses barracões tão perto assim uns dos

outros? Edler balançou a cabeça. — O velho que dirige isto aqui está
�cando cansado. Claro que você tem razão; eles estão próximos demais.



Wallander foi se encontrar com Norén, que acabara de passar um
cordão de isolamento pela área.

— Quero o diretor disto aqui em minha sala amanhã bem cedo.
Norén balançou a cabeça.

— Viu alguma coisa?
— Ouvi um barulho. Depois o pavilhão explodiu. Mas não vi

nenhum carro. Nenhuma pessoa. Se foi intencional, foi feito com um
detonador de ação retardada.

— Quer que eu o leve para casa ou para o hospital?
— Dá para dirigir. E já estou indo.
Na sala do pronto-socorro do hospital, Wallander percebeu que

estava em pior estado do que imaginara. Num dos braços havia uma
queimadura grande, a virilha e uma das coxas tinham sido cortadas pelo
vidro e acima do olho direito havia um galo e vários arranhões feios.
Pelo jeito também mordera a língua, sem se dar conta.

Eram quase quatro da manhã quando conseguiu ir embora. As
ataduras estavam apertadas demais e sentia náusea por causa da fumaça
inalada. Ao sair do hospital, um �ash estourou em seu rosto.
Reconheceu o fotógrafo, que trabalhava para o maior jornal matutino de
Skåne. Fez sinal com a mão para descartar um repórter que aparecera
das sombras, querendo uma entrevista. E foi para casa. Ao chegar,
percebeu espantado que estava com sono. Tirou a roupa e entrou
debaixo das cobertas. O corpo doía e as chamas dançavam em sua
cabeça. Mesmo assim adormeceu na hora.

Às oito acordou porque alguém dava marretadas em sua cabeça. Ao
abrir os olhos, se deu conta de que suas têmporas latejavam. Sonhara de
novo com a mulher negra desconhecida que já o visitara antes em
sonhos, mas, quando estendeu a mão para alcançá-la, Sten Widén
apareceu com uma garrafa de uísque na mão e a mulher deu as costas
para ele e se foi com Sten. Ficou completamente imóvel, fazendo um
balanço de seu estado. O pescoço e o braço estavam ardendo. A cabeça,
latejando. Por alguns momentos se sentiu tentado a virar para a parede e
continuar dormindo. Esquecer tudo sobre a investigação em curso e
sobre o incêndio da noite anterior. Mas não teve a oportunidade de



decidir. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som do telefone.
Não estou com vontade de atender, pensou. Depois saiu depressa da
cama e foi tropeçando até o aparelho. Era Mona.

— Kurt. É Mona.
Ele foi tomado por uma sensação absurda de alegria. Mona,

pensou. Santo Deus! Mona! Que saudades que eu sinto!
— Vi sua foto no jornal. Como você está? Então ele se lembrou do

fotógrafo na porta do hospital, de madrugada. Do �ash da máquina.
— Bem. Só um pouco dolorido.
— Tem certeza? De repente, a alegria se fora. As más sensações

tinham voltado, a dor pronunciada no estômago.
— E você se importa mesmo com meu estado?
— Por que não me importaria?
— Por que se importar? Escutou a respiração dela em seu ouvido.
— Acho que você teve tanta coragem. Estou orgulhosa de você. No

jornal disseram que arriscou a vida para salvar as pessoas.
— Não salvei ninguém! Que besteirada é essa?
— Só queria ter certeza de que você não se machucou.
— O que você teria feito se eu tivesse me machucado?
— O que eu teria feito?
— Se eu estivesse ferido. Se estivesse morrendo. O que você teria

feito?
— Por que está bravo desse jeito?
— Não estou bravo. Só estou lhe fazendo uma pergunta. Quero

que você volte para casa. Volte para cá. Para mim.
— Você sabe que não posso fazer isso. Eu só queria que nós

conseguíssemos conversar.
— Você nunca me liga! Assim, como é que vamos conversar?

Ouviu quando ela soltou um suspiro, o que o deixou furioso. Ou quem
sabe com medo.

— Claro que podemos nos encontrar, ela respondeu. — Mas não
aqui em casa. Nem aí na sua. De repente, ele tomou uma decisão. O
que disse não era inteiramente verdade. Mas também não chegava a ser
uma mentira,



— Tem uma porção de coisas sobre as quais precisamos conversar.
Questões práticas. Vou até Malmõ, se você quiser. Houve uma pausa,
antes que ela respondesse.

— Esta noite não. Mas pode ser amanhã.
— Onde? Que tal jantarmos juntos? Os únicos lugares que eu

conheço são o Savoy e o Central.
— O Savoy é muito caro.
— Então que tal o Central? A que horas?
— Às oito?
— Combinado.
Fim de conversa. Olhou o rosto machucado no espelho do

vestíbulo. Estaria ansioso com aquele encontro? Ou será que estava
apreensivo? Não conseguia se decidir. As ideias todas estavam confusas.
Em vez de se imaginar jantando com Mona, se viu ao lado de Anette
Brolin no Savoy. E embora continuasse sendo promotora distrital em
Ystad, ela subitamente se transformara numa mulher negra.

Wallander se vestiu e saiu sem tomar café. Não havia o menor
vento. O tempo esquentara de novo. Havia resquícios de uma névoa
úmida que viera do mar para a cidade. Foi recebido com sorrisos
amistosos e tapinhas nas costas ao entrar na delegacia. Ebba lhe deu um
abraço e um vidro de compota de pera. Sentiu-se ao mesmo tempo
constrangido e um pouco orgulhoso de si mesmo. Se ao menos Bjõrk
estivesse aqui, pensou. Em Ystad, em vez de estar na Espanha. Aquele
era o tipo de coisa com que o chefe sonhava. Heróis na força policial...

Por volta das nove e meia, tudo voltara ao normal. Àquela altura, já
conseguira dar ao diretor do campo de refugiados um sermão feroz a
respeito da má qualidade do controle sobre os refugiados que ocupavam
os barracões. O diretor, um homem baixo, gorducho, irradiando boa
dose de preguiça apática, se defendera com grande vigor, insistindo em
que seguira à risca todas as instruções e regulamentos do Serviço de
Imigração.

— Cabe à polícia garantir nossa segurança, disse o homem,
tentando torcer a discussão em cento e oitenta graus.



— Como é que podemos garantir seja o que for quando você não
faz a menor ideia de quantas pessoas vivem naquelas porcarias de
alojamento ou de quem sejam elas? O diretor estava vermelho de raiva
ao sair da sala de Kurt Wallander.

— Vou dar queixa. Cabe à polícia garantir a segurança dos
refugiados.

— Pode dar queixa até ao rei. Ao primeiro-ministro. Ao Tribunal
Europeu. Pode dar queixa para quem você quiser, droga. Mas de agora
em diante, vai ter de manter uma lista precisa de quantas pessoas moram
em seu campo, como se chamam e em que barracões estão alojadas.

Poucos minutos antes do início da reunião da equipe de
investigadores, Peter Edler ligou.

— Como está você? O herói do dia.
— Vê se não enche. Descobriu alguma coisa?
— Não foi difícil. Um detonadorzinho muito prático, ativado com

alguns trapos embebidos em gasolina.
— Tem certeza?
— Absoluta! Você vai receber o relatório em poucas horas.
— Vamos tentar levar a investigação desse incêndio adiante junto

com a investigação de homicídio. Mas se acontecer mais alguma coisa
vou ter de pedir reforços a Simrishamn ou Malmõ.

— Mas Simrishamn ainda tem polícia? Pensei que a delegacia de lá
tivesse sido fechada.

— Foi o corpo de bombeiros voluntários que foi fechado. Na
verdade, ouvi boatos de que vamos ter alguns novos postos abrindo por
aqui.

Wallander deu início à reunião relatando o que Peter Edler lhe
dissera. Seguiu-se uma discussão rápida referente aos possíveis motivos
do atentado. Todos concordaram que havia grande probabilidade de ter
sido coisa de garoto, bem organizada, mas de garoto. No entanto,
ninguém negava a seriedade do ocorrido.

— É importante pegarmos os culpados, falou Hanson. — Tão
importante quanto capturar os assassinos de Lenarp.



— Talvez tenham sido as mesmas pessoas que jogaram os nabos no
velho, disse Svedberg.

Wallander percebeu um quê inconfundível de desprezo na voz do
policial.

— Fale com ele. Talvez possa nos dar uma descrição.
— Não falo árabe, disse Svedberg.
— Temos intérpretes, meu Deus do céu! Até o �nal da tarde quero

saber o que ele tem a dizer. Wallander percebeu a própria irritação. A
reunião foi muito rápida. Era um daqueles dias em que a polícia se vê
no meio de uma intensa fase de investigações. Quando conclusões e
resultados são raros.

— Vamos passar sem a reunião da tarde, Wallander decidiu. —
Desde que não aconteça nada fora do normal. Martinson, você vai dar
um pulo até o campo de refugiados. Svedberg, talvez você possa assumir
as atribuições de Martinson, as que não puderem esperar.

— Estou procurando pelo carro que o caminhoneiro viu, falou
Martinson. — Eu lhe passo a papelada.

Depois que a reunião terminou, Nàslund e Rydberg �caram na
sala.

— Estamos começando a entrar em hora extra, disse Wallander. —
Quando é que Bjõrk volta da Espanha? Ninguém sabia.

— Será que ele faz alguma ideia do que está acontecendo? Rydberg
perguntou.

— E ele lá se importa? Wallander retrucou. Depois ligou para Ebba
e obteve resposta imediata. Ela sabia até com que companhia aérea ele
estava voando.

— Sábado à noite, disse aos outros. — Mas como estou no lugar
dele, por enquanto vou autorizar todas as horas extras que forem
necessárias.

Rydberg mudou de assunto e falou da visita que �zera à fazenda
onde o assassinato fora cometido.

— Andei fuçando por lá. Virei aquele lugar de cabeça para baixo.
Cheguei inclusive a revirar os fardos de feno do estábulo. Mas nem sinal
da pasta marrom.



Wallander sabia que devia ser verdade. Rydberg nunca desistia até
estar cem por cento certo.

— Quer dizer que agora sabemos pelo menos isso. Que uma pasta
marrom contendo vinte e sete mil coroas está desaparecida.

— Já houve quem fosse morto por muito menos disse Rydberg.
Por alguns momentos �caram os três em silêncio, ponderando as
palavras de Rydberg.

— O que não consigo entender é por que está sendo tão difícil
localizar aquele carro, falou Wallander, passando os dedos sobre o galo
dolorido na testa. — Dei a descrição do veículo durante a coletiva e pedi
ao motorista que entrasse em contato.

— Paciência, disse Rydberg.
— E o que apuramos na conversa com as �lhas? Se houver algum

relatório, posso ler no carro, a caminho de Kristianstad. Por falar nisso,
algum de vocês dois acredita que o ataque de ontem à noite está
relacionado com a ameaça que recebi?

Tanto Rydberg como Nàslund balançaram negativamente a cabeça.
— Nem eu, continuou Wallander. — O que signi�ca que temos de

estar preparados para o que possa vir a acontecer na sexta ou no sábado.
Achei que você, Rydberg, podia re�etir um pouco sobre o assunto e
fazer algumas sugestões de como devemos agir daqui para a frente. Você
tem até o �nal da tarde. Rydberg fez uma careta.

— Não sou muito bom nisso.
— Você é um bom policial. E vai apresentar alguma coisa boa.

Rydberg lançou um olhar cético a ele. Depois se levantou e parou na
porta.

— A �lha com quem falei, a que mora no Canadá, veio com o
marido. O que é da polícia montada canadense. Ele me perguntou por
que não andamos armados.

— Daqui a alguns anos com certeza andaremos, falou Wallander.
Ia começar a perguntar a Nàslund como fora sua conversa com

Lars Herdin quando o telefone tocou. Ebba lhe disse que o Serviço de
Imigração estava na linha. Wallander se surpreendeu ao se ver falando
com uma mulher. Em sua cabeça, os altos funcionários do governo



ainda eram todos cavalheiros idosos cheios de dignidade, reserva,
arrogância e autoestima. A mulher tinha uma voz agradável, mas o que
disse o aborreceu prontamente. Ocorreu-lhe que talvez fosse violação de
conduta um chefe substituto numa delegacia de cidade pequena
contradizer o que a alta sacerdotisa de um órgão público tinha a falar.

— Estamos muito contrariados. A polícia tem o dever de garantir a
segurança dos refugiados. Ela fala igualzinho àquele maldito diretor,
pensou Wallander.

— Fazemos o que é possível, respondeu, tentando não demonstrar
irritação.

— Obviamente não é o bastante.
— Teria sido muito mais fácil se tivéssemos recebido informações

atualizadas sobre o número de refugiados abrigados em cada campo.
— O serviço tem dados completos sobre todos eles.
— Não foi essa minha impressão.
— O ministério da Imigração está muito preocupado. Wallander

visualizou uma ruiva que vivia sendo entrevistada na televisão.
— A ministra pode entrar em contato conosco a hora que quiser,

continuou Wallander, fazendo uma careta para Nàslund, que folheava
uns papéis.

— Está claro que a polícia não está alocando reservas su�cientes
para a proteção dos refugiados.

— Ou talvez eles sejam muitos. E vocês não têm ideia de onde
estão morando.

— O que quer dizer com isso? A voz educada se tornara fria, de
repente. Wallander sentiu a irritação crescendo.

— O incêndio de ontem à noite revelou a tremenda confusão em
que se acha aquele campo. É isso o que estou querendo dizer. Em geral,
já é muito difícil obter diretrizes claras do Serviço de Imigração. Vocês
vivem dizendo à polícia que é preciso fazer as deportações. Mas não
temos a menor ideia de onde encontrar as pessoas sujeitas a deportação.
Às vezes temos de procurar durante várias semanas até acharmos as
pessoas que devemos expulsar.



O que ele dissera era verdade. Já ouvira de colegas em Malmõ
comentários sobre como era exasperante a incapacidade do Serviço de
Imigração de cuidar dos próprios assuntos.

— Isso é mentira, falou a mulher. — Não vou perder meu tempo
valioso discutindo com você. A conversa estava terminada.

— Vaca, disse Wallander, batendo o telefone.
— Quem era? Perguntou Nàslund.
— Uma diretora qualquer que não sabe coisa nenhuma da

realidade. Que me diz de um café?
Rydberg apareceu com a transcrição das entrevistas que ele e

Svedberg haviam feito com as duas �lhas de Lõvgren. Wallander relatou
rapidamente a conversa que acabara de ter.

— A ministra da Imigração não vai demorar a ligar e vai estar
muito preocupada, disse Rydberg, rindo maldosamente.

— E é você quem vai falar com ela. Vou tentar estar de volta de
Kristianstad lá pelas quatro.

Quando Nàslund voltou com as duas canecas de café, Wallander já
perdera a vontade. Queria sair do prédio. As ataduras estavam apertadas
demais e sua cabeça doía. Andar de carro talvez lhe �zesse bem.

— Você me informa melhor sobre o assunto no carro, disse ele,
afastando o café. Nàslund parecia hesitante.

— Na verdade, não sei por onde começar. Lars Herdin pode estar
muito bem informado sobre as posses de Lõvgren, mas sobre a
identidade da mulher misteriosa ele não sabe nada.

— Não é possível que não saiba.
— Interroguei-o com o maior cuidado. E acho que está falando a

verdade. A única coisa de que ele tem certeza absoluta é que ela existe.
— E como sabe?
— Por coincidência, uma vez estava em Kristianstad e viu Lõvgren

com a mulher na rua.
— Quando foi isso? Nàslund folheou suas notas.
— Onze anos atrás. Wallander deu um gole no café.
— Não faz sentido. Ele tem que saber mais, muito mais. Como

pode ter tanta certeza de que existe um �lho? Como sabe a respeito dos



pagamentos? Não tentou espremer essas coisas dele?
— Diz que alguém lhe escreveu contando a situação toda.
— Quem?
— Não quis dizer. Wallander re�etiu alguns instantes.
— Vamos até Kristianstad, de todo modo. Nossos colegas de lá

terão de dar uma mãozinha. Depois eu mesmo vou falar com Lars
Herdin.

Foram numa das viaturas policiais. Wallander entrou no banco de
trás e deixou Nàslund dirigir. Depois de saírem da cidade, reparou que o
colega estava dirigindo depressa demais.

— Isto não é uma emergência, Nàslund. Dirija mais devagar.
Tenho de ler esta papelada e pensar. Nàslund reduziu a velocidade.

A paisagem estava cinzenta e enevoada. Wallander deu uma espiada
naquela desolação melancólica. Durante a primavera e o verão, se sentia
totalmente à vontade em Skåne, mas o silêncio estéril do outono e do
inverno o deixava com uma sensação de alienação total.

Recostou-se no assento e fechou os olhos. O corpo doía e o braço
queimava. Reparou também que estava tendo palpitações. Homens
divorciados sofrem ataques cardíacos, pensou. Engordam por comer
demais e se sentem atormentados por terem sido abandonados. Ou
então entram de cabeça em novos relacionamentos e no �m o coração
não aguenta. Lembrar-se de Mona o deixou ao mesmo tempo furioso e
triste. Abriu os olhos e viu novamente a paisagem de Skåne. Depois leu
a transcrição das entrevistas que os policiais haviam feito com as duas
�lhas de Lõvgren. Não havia nada que pudesse lhes dar uma pista.
Nenhum inimigo, nenhuma hostilidade contida. E também nenhum
dinheiro. Johannes Lõvgren escondera até das próprias �lhas o mundo
de dinheiro que tinha.

Wallander tentou imaginá-lo. Como teria operado? O que o
impulsionava? O que achava que iria acontecer com todo aquele
dinheiro, depois que morresse? Espantou-se com a ideia que acabara de
lhe ocorrer. Em algum lugar, devia haver um testamento. Mas se o
testamento não estava em um dos cofres bancários, onde estaria? Seria
possível que o morto tivesse outro cofre em outro banco?



— Quantos bancos temos em Ystad? Nàslund sabia tudo sobre a
cidade.

— Uns dez.
— Amanhã quero que investigue os que ainda não visitamos.

Pergunte se Johannes Lõvgren tinha algum cofre. Também preciso saber
como ele saiu de Lenarp e como voltou. Táxi, ônibus, o que seja.
Nàslund balançou a cabeça.

— Talvez tenha pegado o ônibus escolar.
— Alguém deve tê-lo visto.
Passaram por Tomelilla. Cruzaram a estrada principal para Malmõ

e continuaram na direção norte.
— Como é o interior da casa de Lars Herdin?
— Antiquado. Mas tudo muito limpo e arrumado. Por mais

estranho que pareça, ele usa micro-ondas para cozinhar. Me ofereceu
uns pãezinhos feitos em casa. E tem um papagaio grande na gaiola. A
fazendinha é bem cuidada. Tudo no seu devido lugar. Nada de cercas
caídas.

— Que tipo de carro ele tem?
— Um Mercedes vermelho.
— Um Mercedes?
— É, um Mercedes.
— Se bem me lembro, ele disse que os tempos andavam difíceis.
— Aquele Mercedes deve ter custado mais de trezentas mil.

Wallander raciocinou um pouco.
— Precisamos saber mais a respeito de Lars Herdin. Mesmo que

ele não faça ideia de quem foi que matou o casal, talvez saiba de alguma
coisa sem que ele próprio perceba.

— O que isso tem a ver com o Mercedes?
— Nada. Só que tenho um palpite de que Lars Herdin é mais

importante para nós do que imagina. Depois podemos nos perguntar
como um agricultor hoje em dia pode se dar ao luxo de comprar um
carro de trezentas mil coroas. Talvez haja um recibo dizendo que
comprou um trator.



Entraram em Kristianstad e estacionaram em frente à delegacia de
polícia, bem na hora em que começava a cair uma chuva misturada com
neve. Wallander se deu conta dos primeiros arranhões tênues na
garganta, avisando-o de que uma gripe estava a caminho. Droga,
pensou. Não posso �car doente agora. Não quero me encontrar com
Mona com febre e todo entupido.

As polícias de Ystad e de Kristianstad não tinham nenhuma
vinculação especial além de cooperarem sempre que o caso exigisse, mas
Wallander conhecia bem diversos policiais, das conferências em nível
distrital. Esperava, acima de tudo, que Gõran Boman estivesse lá.
Tinham a mesma idade e haviam se conhecido e tomado uns uísques em
Tylõsand. Aguentaram juntos um dia tedioso de estudos organizado pela
seção educativa da polícia nacional. O objetivo era inspirá-los a
melhorar e tornar mais e�cazes os contingentes das respectivas
delegacias. À noitinha, sentaram com meia garrafa de uísque do lado e
não demoraram a descobrir que tinham muita coisa em comum. Em
especial dois pais que resistiram ao extremo à ideia de os �lhos se
tornarem policiais.

Wallander e Nàslund entraram no saguão. A mocinha do PABX,
que curiosamente falava com o sotaque cantado da Norrland, lhes disse
que Gõran Boman estava em diligência.

— Está num interrogatório, falou a moça. — Mas não deve
demorar.

Wallander foi até o banheiro. Levou um susto ao se ver no espelho.
Os hematomas e arranhões apresentavam um vermelho vivo. Passou um
pouco de água fria no rosto. Nesse momento escutou a voz de Boman
no corredor. O encontro foi caloroso. Wallander percebeu que se sentia
muito feliz de rever Boman. Pegaram um café e foram para a sala do
policial. Wallander descobriu que tinham exatamente o mesmo tipo de
mesa. Mas, fora isso, a sala de Boman era mais bem mobiliado, o que
dava um aspecto melhor ao ambiente, como a transformação que Anette
Brolin operara naquele escritório estéril que ocuparia interinamente.

Gõran Boman sabia, claro, do homicídio duplo ocorrido em
Lenarp, bem como do ataque ao campo de refugiados e da pronta



intervenção de Kurt Wallander, tremendamente aumentada pelos
jornais. Conversaram um pouco sobre os refugiados. Assim como
Wallander, Boman achava o tratamento dado às pessoas em busca de
asilo muito caótico e desorganizado. A polícia de Kristianstad também
possuía inúmeros exemplos de ordens de deportação que só eram levadas
a cabo com imensa di�culdade. Havia pouco tempo, algumas semanas
antes do Natal, tinham sido avisados de que vários cidadãos da Bulgária
deveriam ser expulsos. Segundo o Serviço de Imigração, eles estavam
morando num campo em Kristianstad. Só depois de vários dias de
trabalho é que a polícia descobrira que os búlgaros estavam morando
num campo em Arjeplog, uns mil quilômetros mais ao norte. Passaram
então ao verdadeiro motivo da visita. Wallander fez um resumo
detalhado do caso.

— E você quer que a gente encontre essa mulher falou Boman,
depois que ele terminou.

— Não seria má ideia. Até aquele momento, Nàslund permanecera
em silêncio.

— Tenho uma ideia, disse ele. — Se Johannes Lõvgren teve um
�lho com essa mulher, e partindo do pressuposto de que a criança
nasceu nesta cidade, com certeza poderemos encontrar alguma coisa nos
registros. O nome de Lõvgren deve constar como sendo o do pai da
criança, não acha?

Wallander concordou com um gesto de cabeça. Além disso,
sabemos aproximadamente quando a criança nasceu. Podemos nos
concentrar num período de dez anos, entre cerca de 1947 e 1957, se a
história de Lars Herdin estiver correta. E acho que está.

— Quantas crianças nascem num período de dez anos em
Kristianstad? Perguntou Boman. — Imagine o tempo que isso não
levaria, antes dos computadores.

— Claro que também existe a possibilidade de constar apenas "pai
desconhecido" nos registros, continuou Wallander. — O que signi�ca
que teremos de ser muito meticulosos com todos os casos que
aparecerem.



— Por que você não publica um apelo para que essa mulher se
apresente? Perguntou Boman. — Peça que entre em contato com você.

— Porque tenho certeza quase absoluta de que ela não faria isso. É
só um palpite, mais nada. Talvez não seja muito pro�ssional. Mas acho
que pre�ro seguir por esse outro caminho.

— Nós a encontraremos, disse Boman. — Vivemos numa
sociedade e numa época em que é quase impossível desaparecer. A
menos que se cometa suicídio de tal forma que o corpo �que
completamente obliterado. Tivemos um caso assim, no verão passado.
Pelo menos é o que imagino que tenha acontecido. Um homem que se
cansou de tudo. A mulher deu queixa de seu desaparecimento. O barco
sumira. Nunca o encontramos. E acho que nunca vamos encontrá-lo.
Na minha opinião, foi para alto-mar, afundou o barco e se afogou. Mas
se essa mulher e o �lho existirem, nós os encontraremos. Vou destacar
alguém agora mesmo.

A garganta de Wallander doía. Reparou que começara a suar. Mais
do que tudo, gostaria de continuar sentado naquela sala discutindo o
homicídio duplo com Gõran Boman em paz, tranquilo. Tinha a
impressão de que Boman era um policial de talento. Sua opinião seria
valiosa. Mas de repente se sentia cansado demais. Concluíram a
conversa. Boman acompanhou-os até o carro.

— Vamos encontrá-la, repetiu.
— Precisamos nos ver qualquer dia, falou Wallander. — Em paz e

sossego. Tomar um uísque. Boman concordou e disse:
— Quem sabe num outro dia inútil de estudos.
Continuava caindo neve misturada com chuva. Wallander sentiu a

umidade entrando pelos sapatos. Sentou-se atrás, se encolheu num
canto e em pouco tempo adormeceu. Só acordou depois que Nàslund
parou em frente à delegacia de Ystad. Estava se sentindo febril e em
frangalhos. O mau tempo continuou. Pediu a Ebba que lhe desse duas
aspirinas. Mesmo sabendo que devia ir para casa e para a cama. Precisava
saber o que fora apurado durante o dia, era impossível resistir. Além do
mais, queria ouvir que medidas Rydberg teria para apresentar quanto à
proteção dos refugiados. Sua mesa estava forrada de recados telefônicos.



Anette Brolin estava entre as inúmeras pessoas que haviam ligado. Além
de seu pai. Mas nada de Linda. Nem de Sten Widén. Folheou os recados
e os deixou de lado, exceto os de Anette Brolin e do pai. Depois ligou
para Martinson.

— Conseguimos, falou o policial. — Acho que encontramos o
carro. Um automóvel que se encaixa na descrição foi alugado na semana
passada por um escritório da Avis de Gõteborg. Ainda não foi devolvido.
Só tem uma coisa estranha.

— O quê?
— O carro foi alugado por uma mulher.
— E o que há de estranho nisso?
— Tenho certa di�culdade em imaginar uma mulher cometendo o

assassinato duplo.
— Agora você entrou na pista errada. Precisamos pegar esse carro.

E o motorista. Mesmo que seja mulher. Depois a gente vê se ele teve ou
não alguma coisa a ver com o crime. Eliminar alguém de uma
investigação é tão importante quanto obter uma pista positiva. Dê o
número da placa ao caminhoneiro e veja se ele reconhece.

Desligou e foi até a sala de Rydberg.
— Como vão as coisas?
— Olhe, isto aqui não tem nada de divertido.
— E quem foi que falou que trabalho de policial é para ser

divertido?
No entanto, Rydberg �zera um trabalho meticuloso, exatamente

como Wallander previra. Os vários campos de refugiados estavam
protegidos com cordões de isolamento, e Rydberg redigira um
memorando breve sobre cada um deles. Por enquanto sugeria que, por
precaução, as patrulhas noturnas �zessem rondas regulares pelos campos
todos, obedecendo a um horário inteligentemente elaborado.

— Ótimo, disse Wallander. — Agora você só precisa fazer com que
as patrulhas entendam que o negócio é sério. Forneceu a Rydberg um
relatório dos resultados de sua visita a Kristianstad. Depois se levantou.
— Agora vou para casa.

— Você está meio abatido.



— Estou �cando resfriado. Mas tudo parece estar se movendo por
conta própria, no momento.

O inspetor foi direto para casa, fez um chá e se deitou. Quando
acordou, várias horas depois, a xícara de chá estava na mesinha-de-
cabeceira, intacta. Eram quinze para as sete. Estava se sentindo um
pouco melhor, depois de dormir um pouco. Jogou o chá frio fora e fez
café. Aí ligou para o pai. Na hora percebeu que o pai não sabia de nada
a respeito do incêndio da noite anterior.

— Nós não íamos jogar cartas? Perguntou o pai, sem rodeios.
— Estou doente.
— Mas você nunca �ca doente.
— Estou resfriado.
— Eu não chamaria isso de doença.
— Nem todo mundo é saudável como você.
— O que está querendo dizer com isso? Kurt Wallander suspirou.

Se não inventasse alguma coisa, a conversa com o pai seria insuportável.
— Passo aí amanhã de manhã para ver você. Por volta das oito. Se

já estiver acordado.
— Nunca durmo depois das quatro e meia.
— Mas eu sim.
Wallander encerrou a conversa e desligou. Na mesma hora se

arrependeu de ter marcado com o pai. Começar o dia com uma visita a
ele era o mesmo que aceitar um dia inteiro de depressão e sentimentos
de culpa. Olhou em volta. O apartamento tinha grossas camadas de
poeira por toda parte. Mesmo que desse uma arejada frequente em todos
os cômodos, havia um cheiro de bolor no ar. De solidão e bolor. De
repente, começou a pensar na mulher negra com quem vinha sonhando
ultimamente. A mulher que de livre e espontânea vontade ia até ele,
noite após noite. De onde teria saído? Onde a teria visto? Teria sido
numa foto de jornal, ou será que a vira na televisão? Se perguntou por
que em sonhos tinha uma obsessão erótica que diferia totalmente das
experiências com Mona. A lembrança o excitou. De novo, teve vontade
de ligar para Anette Brolin, mas não conseguia se convencer a fazê-lo.
Com raiva, se sentou no sofá estampado com �ores e ligou a televisão.



Eram sete e um. Passou para um dos canais dinamarqueses, onde o
noticiário estava para começar. O âncora deu as manchetes. Mais uma
fome catastró�ca. O terror aumentava na Romênia. Uma enorme
quantidade de drogas fora con�scada em Odense.

Wallander pegou o controle remoto e desligou a televisão. De
repente, não conseguia suportar nem mais uma notícia. Pensou em
Mona, mas os pensamentos deram uma guinada inesperada. De súbito,
não tinha mais certeza de querê-la de volta. Que garantias havia de que
as coisas seriam melhores agora? Nenhuma. Estava apenas enganando a
si mesmo. Sentindo-se inquieto, foi até a cozinha e tomou um copo de
suco; depois se sentou e escreveu um relatório pormenorizado da
situação das investigações até o momento. Quando terminou, espalhou
todas as suas anotações sobre a mesa e �cou ali olhando, como se fossem
peças de um quebra-cabeça. Aí teve uma sensação repentina de que
talvez não estivessem muito longe de uma solução. Embora ainda
houvesse muitas pontas soltas, uma série de detalhes se encaixavam. Não
era possível apontar ninguém em particular. Não havia nem mesmo
possíveis suspeitos. Mesmo assim, tinha a impressão de que a polícia
estava chegando perto, o que o fazia se sentir ao mesmo tempo
recompensado e desconfortável. Inúmeras vezes che�ara investigações
criminais complicadas que de início pareciam promissoras e depois
desembocavam em becos sem saída, de onde nunca mais conseguiam se
safar. Em algumas, fora preciso abandonar o caso por completo.
Paciência, pensou. Paciência. Eram quase nove horas. Novamente se
sentiu tentado a ligar para Anette Brolin. Mas resistiu. Não fazia ideia
do que diria a ela. E talvez o marido atendesse. Sentou-se no sofá e
voltou a ligar a televisão. Para sua imensa surpresa, se viu olhando para o
próprio rosto. Ao fundo, a voz monótona de uma repórter. A notícia
dizia respeito ao fato de Wallander e a polícia de Ystad estarem
mostrando uma falta deplorável de interesse em garantir a segurança dos
vários campos de refugiados. O rosto de Wallander desapareceu e foi
substituído pelo de uma mulher sendo entrevistada do lado de fora de
um grande prédio de escritórios. Quando seu nome apareceu na tela, o
inspetor se deu conta de que já deveria tê-la reconhecido. Era a diretora



do Serviço de Imigração, com quem falara por telefone naquele dia
mesmo. Ela declarava:

Não se pode descartar por completo a hipótese de que haja um elemento de racismo por trás da

falta de interesse demonstrada pela polícia.

Uma irritação profunda tomou conta de Wallander. Essa vaca,
pensou. O que você está dizendo é uma grande mentira. E por que esses
malditos repórteres não me procuraram? Eu poderia ter mostrado a eles
os planos de proteção de Rydberg. Racistas? Sobre o que ela estava
falando? Sua fúria se confundia com a vergonha de ter sido injustamente
acusado. Foi então que o telefone tocou. Pensou em não atender.
Mesmo assim, foi até o vestíbulo e ergueu o fone. A voz era a mesma da
outra vez. Um pouco rouca, abafada. Wallander tinha certeza de que o
homem pusera um lenço sobre o bocal.

— Estamos aguardando algum resultado.
— Vá para o diabo! Rugiu Wallander.
— Até sábado no máximo.
— Foram vocês os miseráveis que começaram o incêndio de ontem

à noite? Gritou ele ao telefone.
— Sábado no máximo, repetiu o homem, sem mudar de tom. —

Sábado no máximo.
A ligação foi cortada. De repente Wallander se sentiu mal. Não

conseguia se livrar de uma sensação de mau agouro. Era como se uma
dor se espalhasse lentamente por todo o seu corpo. Agora estou com
medo, pensou. Agora Kurt Wallander está com medo. Voltou até a
cozinha e parou diante da janela, olhando para a rua. Foi aí que se deu
conta de que não havia vento. A lâmpada da rua estava imóvel. Alguma
coisa ia acontecer. Tinha certeza disso. Mas o quê? E onde?

*   *   *   



P

Oito

ELA MANHÃ, passou a mão no melhor terno do armário.
Manchado na lapela, constatou desanimado. Ebba. Eis aí um

belo serviço para ela. Assim que souber que vou me encontrar com
Mona, vai se dedicar de corpo e alma a tirar esta mancha. Ebba é uma
mulher que vê o número crescente de divórcios como uma ameaça
muito maior ao futuro de nossa sociedade do que o aumento nos índices
de criminalidade e violência. Às sete e quinze, pôs o terno no banco
traseiro e saiu.

Uma grossa manta de nuvens cobria a cidade. Será a neve
chegando? Perguntou-se. A neve que não estou querendo. Dirigiu
devagar na direção leste, através de Sandskogen, passando pelo campo
abandonado de golfe, e virou na direção de Kãseberga. Pela primeira vez
em muitos dias sentia ter dormido o su�ciente. Nove horas direto. O
inchaço na testa começava a baixar e o braço queimado não ardia mais.
Com método, repassou mentalmente o resumo que redigira na noite
anterior. O principal agora era encontrar a mulher misteriosa de
Johannes Lõvgren. E o �lho. Em algum lugar, no círculo que rodeava
aquelas pessoas, os criminosos seriam achados. Era mais do que óbvio
que o duplo homicídio estava relacionado com as vinte e sete mil coroas
desaparecidas e quem sabe com os outros bens de Lõvgren. Alguém que
sabia do dinheiro e que tivera tempo de dar um pouco de feno ao cavalo
antes de desaparecer. Ou mais de uma pessoa conhecedora dos hábitos
do morto. O carro alugado em Gõteborg não se encaixava no cenário.
Talvez não tivesse nada a ver com o caso. Olhou o relógio. Vinte para as
oito. Quinta-feira, 11 de janeiro.



Em vez de ir direto para a casa do pai, avançou alguns quilômetros
e virou numa estrada estreita de cascalho que serpenteava por entre as
dunas de areia na direção de Bãckakra, a propriedade que o estadista
Dag Hammarskjõld doara ao público sueco. Deixou o carro no
estacionamento vazio e subiu a colina a pé; dali, podia descortinar o
mar. Havia um círculo de pedras no local. Um círculo de contemplação,
construído alguns anos antes. Era um convite à solidão e à paz de
espírito. Sentou-se numa pedra e �cou vendo o mar. Nunca fora
especialmente inclinado a meditações �losó�cas. Nunca sentira
necessidade de mergulhar em si mesmo. A vida era uma interação
contínua e recíproca entre várias questões práticas à espera de uma
solução. O que quer que houvesse ali fora era algo inescapável que ele
não podia in�uenciar, por mais que se preocupasse com algum
signi�cado que talvez nem sequer existisse. Agora... Alguns minutos de
solidão, isso era uma outra história muito diferente. Era a imensa paz
que há por trás de não se precisar pensar em nada. Apenas ouvir,
observar e permanecer imóvel. Havia um barco a caminho de algum
lugar. Um grande pássaro marinho planava sem fazer ruído numa
corrente ascendente de vento. Estava tudo muito quieto. Dez minutos
depois, se levantou e voltou ao carro.

O pai estava no ateliê pintando, quando Wallander entrou. Desta
vez seria uma tela com um galo silvestre. O pai olhou feio para ele. Dava
para ver que o velho estava imundo. E cheirando mal.

— O que veio fazer aqui?
— Nós combinamos, ontem à noite.
— Você disse às oito.
— Minha nossa, estou só onze minutos atrasado.
— E como é que pode ser policial, se não consegue nem manter os

horários?
Wallander não respondeu. Pensou, em vez disso, na irmã Kristina.

Hoje teria de arranjar tempo para ligar para ela. Perguntar-lhe se estava
ciente do rápido declínio do pai. Ele sempre imaginara a senilidade
como um processo vagaroso. Mas não era bem assim, e estava
começando a perceber. O pai procurava uma cor na paleta. As mãos



continuavam �rmes. Em seguida aplicou con�ante um matiz de
vermelho-pálido na plumagem do galo. O fedor que exalava de seu
corpo era penetrante. Lembrou-se de um velho malcheiroso deitado
num banco do metrô parisiense, quando ele e Mona estavam em lua-de-
mel. Preciso dizer alguma coisa, pensou. Mesmo que ele esteja voltando
à infância, preciso falar com ele como adulto. O pai continuava a pintar
com grande concentração. Quantas vezes ele já pintou esse mesmo
tema? Pensou Wallander. Um cálculo rápido e incompleto, de cabeça,
chegou a sete mil. Sete mil poentes. Se serviu do café que havia numa
chaleira sobre o fogareiro de querosene.

— Como está se sentindo?
— Com a minha idade, a pessoa se sente como se sente, respondeu

o pai, descartando a questão.
— Você já pensou em se mudar daqui?
— E para onde eu me mudaria? E por que haveria de me mudar?

As perguntas com as quais respondia vinham feito o zunir de um
chicote.

— Para uma casa de repouso. O pai lhe apontou o pincel com
ferocidade, como se fosse uma arma.

— Está querendo que eu morra?
— Claro que não! Estou pensando no seu próprio bem.
— Por acaso acha que eu conseguiria sobreviver rodeado de velhos

gagás? Além do mais, com certeza não me deixariam pintar no quarto.
— Hoje em dia você pode ter seu próprio apartamento.
— Já tenho casa própria. Talvez você não tenha notado. Ou vai ver

está doente demais para reparar?
— Só estou com um ligeiro resfriado. Nesse momento, percebeu

que o resfriado não fora adiante. Desaparecera assim como viera. Já
passara por isso outras vezes. Quando tinha muita coisa a fazer, recusava
a se permitir uma doença. Mas, uma vez terminada a investigação, a
doença podia surgir quase que instantaneamente.

— Vou me encontrar com Mona hoje à noite. Continuar falando
sobre uma casa de repouso ou sobre um apartamento num prédio para
aposentados era inútil. Primeiro precisava falar com a irmã a respeito.



— Se ela o largou, largou e pronto. Esqueça dela.
— Não tenho a menor vontade de esquecer dela. O pai continuava

pintando. Agora trabalhava em algumas nuvens cor-de-rosa. A conversa
cessara. — Está precisando de alguma coisa? O pai respondeu olhando
para ele.

— Já está indo embora? A censura no tom das palavras era
evidente. Wallander sabia que seria impossível tentar sufocar aquele seu
sentimento de culpa.

— Preciso trabalhar. Estou substituindo o chefe da polícia daqui.
Estou tentando solucionar um caso de homicídio duplo e vendo se
consigo descobrir uns incendiários. O pai deu uma rosnada e coçou a
virilha.

— Chefe de polícia. Isso é para me impressionar? Wallander
levantou.

— Volto outro dia, pai. Vou ajudar você a limpar esta bagunça.
A explosão do pai tomou-o completamente de surpresa. O velho

jogou o pincel no chão e parou na frente do �lho, sacudindo o punho.
— Você acha que pode aparecer aqui para me dizer que minha casa

é uma bagunça? Berrou. — Acha que pode aparecer aqui e se meter na
minha vida? Pois então deixe que eu lhe diga, eu tenho uma faxineira e
uma governanta. E por falar nisso, vou viajar para Rimini, vou tirar
umas férias. Vou fazer uma exposição lá. Estou pedindo vinte e cinco
mil coroas por tela. E você vem aqui me falar de casa de repouso? Só que
não vou deixar você me anular assim, pode �car descansado! E saiu do
ateliê batendo a porta.

Ele endoidou, pensou Wallander. Preciso pôr um ponto �nal nisso.
Talvez pense de fato que tem uma faxineira e uma governanta. E que vai
para a Itália, fazer uma exposição. Não sabia se devia ir atrás do pai, que
estava batendo coisas dentro da casa, na cozinha. Pelo som, parecia estar
atirando panelas e vasilhas no chão. Mas foi para o carro. A melhor coisa
a fazer era ligar para a irmã imediatamente, sem demora. Juntos, talvez
eles convencessem o pai de que não podia mais continuar vivendo
daquela maneira.

À



Às nove horas, entrou na delegacia e deixou o terno com Ebba, que
lhe prometeu devolvê-lo limpo e passado à tarde. Às dez, convocou uma
reunião de todos os integrantes da equipe que estivessem na delegacia.
Os que assistiram à reportagem no noticiário da noite anterior
partilhavam da mesma indignação. Depois de uma troca rápida de
ideias, concluíram que Wallander devia redigir uma réplica contundente
e distribuí-la aos meios de comunicação.

— Por que o chefe da polícia nacional não responde ele mesmo?
Martinson perguntou. A pergunta foi recebida com risadas zombeteiras.

— Aquele cara? Disse Rydberg. — Ele só responde quando há
alguma coisa para ganhar em troca. Ele não está nem aí com o
desempenho da polícia do interior. Depois desse comentário, as atenções
se voltaram para o duplo homicídio.

Não acontecera nada digno de nota que exigisse a atenção dos
investigadores. Eles ainda estavam na fase dos alicerces. O material fora
recolhido e examinado, várias informações haviam sido conferidas e
registradas nos livros. A equipe toda concordava que a mulher misteriosa
de Kristianstad e seu �lho eram a pista mais quente. E ninguém
duvidava que o motivo dos assassinatos que estavam tentando resolver
fosse o roubo. Wallander perguntou se tudo estava calmo nos vários
campos de refugiados.

— Conferi os relatórios da noite, falou Rydberg. — Esteve tudo
calmo. A coisa mais dramática ontem à noite foi um alce andando na
E14.

— Amanhã é sexta, disse Wallander. — Ontem recebi outro
telefonema anônimo. Do mesmo sujeito. Ele repetiu a ameaça de que
aconteceria alguma coisa até amanhã ou no máximo sábado.

Rydberg sugeriu que entrassem em contato com a polícia nacional.
Que fosse deixada com eles a decisão de enviar ou não um reforço.

— Vamos fazer isso, concordou Wallander. — E vamos nós
também tomar providências. Aqui em nosso distrito, destacaremos uma
patrulha noturna a mais, para se concentrar nos campos de refugiados.

— Então você vai ter de autorizar o pagamento de horas extras,
disse Hanson.



— Eu sei. Quero Peters e Norén nessa patrulha noturna especial.
Quero também que alguém ligue para os diretores de todos os campos.
Não assustem ninguém. Apenas peçam que sejam mais vigilantes. Cerca
de uma hora depois, a reunião estava terminada.

Wallander �cou sozinho na sala, se preparando para redigir a
réplica à televisão sueca. Mas o telefone tocou. Era Gõran Boman em
Kristianstad.

— Vi você no noticiário ontem à noite, disse ele, rindo.
— Aquela mulher não é uma vaca?
— É, você tem de protestar.
— Estou escrevendo uma carta neste minuto.
— O que será que aqueles repórteres pensam da vida?
— Não estão atrás da verdade, com certeza. Só pensam nas grandes

manchetes que podem conseguir.
— Tenho boas notícias para você. Wallander sentiu uma tensão

imediata.
— Encontrou a mulher?
— Talvez. Estou mandando alguns papéis por fax. Acho que

encontramos nove possibilidades. Até que os cartórios de registro têm
alguma utilidade... Achei que você devia dar uma olhada no que
encontramos. Depois me ligue para dizer quais devemos conferir
primeiro.

— Ótimo, Gõran. Eu telefono.
O fax �cava no saguão da recepção. Uma funcionária temporária,

jovem, que ele nunca vira antes, estava justamente tirando uma folha de
papel da bandeja.

— Quem é Kurt Wallander? Perguntou ela.
— Sou eu. Onde está Ebba?
— Ela teve de dar um pulo no tintureiro. Wallander se sentiu

envergonhado. Estava obrigando Ebba a fazer coisas suas, particulares.
Boman enviara quatro páginas ao todo. Wallander voltou para a

sala e espalhou sobre a mesa. Estudou as mulheres uma a uma; suas
datas de nascimento e quando haviam nascido seus bebês de "pai
desconhecido". Não levou muito tempo para eliminar quatro



candidatas, o que deixava cinco mulheres que tinham tido �lhos durante
os anos 50. Duas delas ainda moravam em Kristianstad. O endereço da
terceira era em Gladsax, nos arredores de Simrishamn. Das outras duas,
uma vivia em Strõmsund e a outra emigrara para a Austrália. Sorriu ante
a ideia de que as investigações pudessem se estender até o outro lado do
mundo. Em seguida ligou para Gõran Boman.

— Ótimo, disse de novo. — A coisa parece promissora. Se
estivermos na pista certa, temos cinco para escolher.

— Quer que eu comece a chamá-las para uma conversinha?
— Não, eu mesmo me encarrego disso. Ou melhor, achei que

talvez pudéssemos fazer isso juntos. Se tiver tempo, claro.
— Eu arranjo um tempo. Vamos começar hoje mesmo? Wallander

olhou o relógio.
— Vamos esperar até amanhã. Vou tentar estar aí lá pelas nove. Se

não houver nenhum problema esta noite, claro.
Rapidamente, contou a Gõran a respeito das ameaças anônimas.
— Já pegou quem começou o incêndio da outra noite?
— Ainda não.
— Vou deixar as coisas no jeito para amanhã. Veri�car se nenhuma

delas mudou de endereço.
— Quem sabe podemos nos encontrar em Gladsax, Wallander

sugeriu. — Fica na metade do caminho.
— Às nove horas no hotel Svea em Simrishamn. Uma xícara de

café para começar o dia.
— Boa ideia. A gente se vê, então. E obrigado pela ajuda.
Agora, seus �lhos-da-mãe, pensou Wallander, depois de ter

desligado o telefone. Agora vou botar pra quebrar. Escreveu a carta para
a televisão sueca. Não mediu palavras e decidiu enviar cópias para o
Serviço de Imigração, para o ministério da Imigração, para o chefe de
polícia da comarca e para o chefe da polícia nacional. De pé no
corredor, Rydberg releu o que ele escrevera.

— Ótimo. Mas não pense que eles vão tomar alguma providência.
Os jornalistas deste país, sobretudo os da televisão, não erram nunca.



Wallander deixou a carta para ser datilografada e foi até o refeitório
pegar um café. Ainda não tivera tempo de pensar em comida. Era quase
uma da tarde e decidiu rever todos os recados telefônicos antes de sair
para almoçar. Na noite anterior, se sentira mal do estômago ao atender à
chamada anônima. Agora se via livre de toda e qualquer sensação de
mau agouro. Se acontecesse alguma coisa, a polícia estaria preparada.
Discou o número de Sten Widén, mas antes que o telefone começasse a
tocar do outro lado da linha, desligou repentinamente. Widén podia
esperar. Haveria tempo de sobra mais tarde para que os dois se
divertissem cronometrando quanto tempo leva um cavalo para dar cabo
de uma ração de feno. Tentou, em vez disso, o número da sala da
promotoria. A mulher do PABX lhe disse que Anette Brolin estava no
escritório. Levantou-se e foi até a outra ala do prédio da polícia. Quando
ia erguer a mão para bater, a porta se abriu. Ela estava de casaco.

— Estou saindo para almoçar.
— Posso lhe fazer companhia? Ela pareceu pensar sobre o assunto

alguns momentos. Depois lhe deu um sorriso breve. — Por que não?
Wallander sugeriu o Continental. Escolheram uma mesa junto à

janela, diante da estação, e pediram ambos salmão no sal.
— Vi você no noticiário, ontem. — Como é que eles podem pôr

no ar reportagens tão incompletas e tão cheias de insinuações?
Wallander, que se preparara imediatamente para críticas, relaxou.

— Os repórteres veem a polícia como saco de pancada. Não
importa se fazemos demais ou de menos, somos sempre criticados. E
eles também não compreendem que às vezes temos de manter certas
informações em sigilo, por causa das investigações. Sem hesitar, contou
sobre o vazamento. De como �cara furioso ao descobrir que uma
informação dada durante uma reunião fora parar direto na televisão.
Percebeu que ela escutava. De repente, achou que havia descoberto
alguém novo por trás do papel de promotora e das roupas caras. Depois
do almoço, pediram café.

— Sua família também se mudou para cá?
— Meu marido continua em Estocolmo. E as crianças não vão

precisar mudar de escola só por um ano.



Wallander sentiu o próprio desapontamento. De algum modo,
torcia para que a aliança não signi�casse coisa alguma. O garçom se
aproximou com a conta e Wallander estendeu a mão para pagar.

— Vamos dividir, disse ela. Tomaram mais um café. — Me conte a
respeito desta cidade. Examinei uma série de casos criminosos ocorridos
nos últimos anos. É tudo muito diferente de Estocolmo.

— Isto está mudando rápido. Logo todo o interior da Suécia não
será mais que um grande e ininterrupto subúrbio das grandes cidades.
Vinte anos atrás, por exemplo, não havia narcóticos por aqui. Dez anos
atrás, havia drogas em cidades, como Ystad e Simrishamn, mas ainda
tínhamos algum controle sobre o que estava acontecendo. Hoje em dia
as drogas estão por toda parte. Quando estou passando por alguma bela
fazenda de Skåne, às vezes penso: talvez haja uma imensa fábrica de
anfetamina aí dentro.

— Mas há muito menos crimes. E eles não são tão violentos.
— Também isso está chegando ao �m. Infelizmente, acho que eu

devia dizer. Mas as diferenças entre as grandes cidades e o interior
desapareceram quase todas. O crime organizado está espalhado por
Malmõ inteira. As fronteiras abertas e todas as balsas que entram
diariamente são como açúcar para o submundo. Temos um detetive que
veio de Estocolmo para cá, alguns anos atrás. Chama-se Svedberg. Veio
para cá porque não estava mais aguentando viver na capital. Não faz
muitos dias, me disse que estava pensando em se mudar para lá de novo.

— Mesmo assim, há uma sensação de calma por aqui, disse ela,
pensativa. — Alguma coisa que foi totalmente perdida em Estocolmo.
Saíram do Continental.

Wallander estacionara o carro na Stickgatan, nas imediações.
— Você pode mesmo parar aqui?
— Não. Mas quando recebo uma multa, em geral pago. Pensando

bem, talvez fosse uma experiência interessante mandar tudo para o
inferno e ser chamado ao tribunal. Voltaram de carro para a delegacia.
— Estava pensando em convidá-la para jantar, um dia desses. Podia lhe
mostrar a região.

— Eu gostaria muito.



— Com que frequência você vai a Estocolmo?
— A cada quinze dias.
— E seu marido? As crianças?
— Ele vem quando pode. E as crianças, quando estão com

vontade.
Eu amo você, pensou Kurt Wallander. Vou ver Mona esta noite e

dizer a ela que estou apaixonado por outra mulher. Despediram-se no
saguão da delegacia.

— Na segunda-feira lhe dou um relatório completo da situação.
Estamos começando a ter algumas pistas boas.

— Prisões à vista?
— Não. Não ainda. Mas as investigações bancárias produziram

bons resultados. Ela fez um sinal a�rmativo com a cabeça.
— De preferência antes das dez, na segunda. Depois tenho uma

série de audiências e negociações no tribunal. Combinaram para as nove
horas.

Wallander �cou olhando enquanto ela desaparecia no corredor.
Sentia-se estranhamente feliz ao voltar para sua sala. Anette Brolin,
pensou. Num mundo onde se diz que tudo é possível, qualquer coisa
pode acontecer. Dedicou a última parte do dia para ler as anotações de
vários interrogatórios, que até então só tivera tempo de olhar por alto. O
laudo de�nitivo da autópsia também havia chegado. Uma vez mais,
�cou chocado com a violência absurda a que o casal de velhos fora
submetido. Leu os relatórios das entrevistas com as duas �lhas e o
resumo do que fora apurado com as investigações porta a porta feitas em
Lenarp. Todas as informações se encaixavam e batiam. Ninguém fazia a
menor ideia de que Johannes Lõvgren fosse uma pessoa
signi�cativamente mais complexa do que deixara transparecer. O
agricultor simplório tinha dupla personalidade e ninguém sabia disso.
Uma vez, durante a guerra, no outono de 1943, fora levado ao tribunal
num caso de ataque e espancamento, mas tinha sido absolvido. Alguém
descobrira uma cópia do processo, que Wallander leu com todo o
cuidado, do começo ao �m. No entanto, não conseguiu enxergar



nenhum motivo razoável para vingança. Parecia ser uma briga comum
que levara a alguns tapas e bofetões no centro comunitário de Erikslund.

Às três e meia, Ebba entrou com seu terno limpo e passado.
— Você é um anjo.
— Espero que se divirta muito, esta noite, disse ela, sorrindo.
Wallander sentiu um nó na garganta. Ela estava sendo

absolutamente sincera. Passou o tempo até as cinco da tarde
preenchendo um bilhete da loteria esportiva, marcando hora para fazer
uma revisão no carro e pensando nas entrevistas importantes que
realizaria no dia seguinte. Depois rabiscou um lembrete para si mesmo,
dizendo para não esquecer de preparar um memorando para Bjõrk, que
estaria de volta das férias. Às cinco e três, omas Nàslund en�ou a
cabeça no vão da porta.

— Ainda está aí? Achei que já tivesse ido para casa.
— E por que teria feito isso?
— Foi o que a Ebba me falou. Ebba cuida de mim, pensou ele,

com um sorriso. Amanhã vou trazer umas �ores para ela antes de ir para
Simrishamn. Nàslund entrou na sala.

— Tem um tempinho agora?
— Não muito.
— É jogo rápido. Trata-se de Klas Mãnson. Wallander teve de

pensar um pouco até se lembrar de quem era.
— O que roubou aquele mercadinho?
— Esse mesmo. Temos testemunhas que podem identi�cá-lo,

embora estivesse usando uma meia vagabunda qualquer na cara. Uma
tatuagem no pulso. Não resta a menor dúvida de que foi ele. Mas essa
nova promotora não concorda conosco. Wallander ergueu as
sobrancelhas.

— Como assim?
— Ela acha que a investigação foi malfeita.
— E foi? Nàslund olhou-o espantado.
— Foi feita da mesma maneira que todas as outras investigações. É

um caso óbvio.
— E o que foi que ela disse?



— Que se nós não conseguirmos produzir uma prova mais
convincente, pode ser que se oponha à ordem de detenção. É uma
merda isso. Vem uma vaca qualquer de Estocolmo e começa a se achar a
tal!

Wallander começou a ferver por dentro, mas tomou cuidado e
guardou seus sentimentos consigo.

— Per não teria criado nenhum problema, Nàslund continuou. —
É óbvio que foi aquele vagabundo que roubou a loja.

— Está com o relatório?
— Pedi para o Svedberg dar uma lida.
— Deixe na minha mesa que eu leio amanhã. Nàslund se preparou

para sair.
— Alguém devia dizer umas coisinhas para aquela vaca. Wallander

fez que sim e sorriu.
— Pode deixar que eu digo. Obviamente não podemos aceitar uma

promotora de Estocolmo que não faça as coisas da maneira como
estamos acostumados a fazer.

— Eu sabia que você ia dizer isso, disse Nàslund, saindo.
Ótima desculpa para convidá-la para jantar, pensou Wallander.

Vestiu o paletó, pendurou o terno limpo no braço e apagou a luz do
teto. Depois de um chuveiro rápido, partiu para Malmõ e chegou pouco
antes das sete. Achou um lugar para estacionar próximo da Stortorget e
desceu as escadas até o Kock's. Tomaria uns tragos antes de se encontrar
com Mona no restaurante do hotel Central. Ainda que o preço fosse
escandaloso, pediu um uísque duplo. Preferia tomar puro malte, mas
teve de se contentar com um blend comum. No primeiro gole, deixou
cair um pouco na roupa. Agora teria uma nova mancha na lapela. Quase
no mesmo lugar da antiga. Vou embora para casa, pensou, cheio de
autocensura. Vou para casa me deitar. Não consigo nem mesmo segurar
um copo sem derramar tudo. Ao mesmo tempo, sabia que o sentimento
era de pura vaidade. Vaidade e nervosismo incurável por causa do
encontro com Mona. Talvez fosse o mais importante entre os dois, desde
o dia em que a pedira em casamento.



Resolvera suspender um divórcio que já estava em andamento. O
que era mesmo que ele queria? Enxugou a lapela com um guardanapo
de papel, tomou seu uísque e pediu mais um. Em dez minutos, teria de
ir. Mas teria também de se decidir. O que diria a ela? E qual seria a
resposta? A nova dose chegou e ele tomou de um gole só. A bebida
queimou suas têmporas, e sentiu que começava a transpirar. Não
chegara a conclusão nenhuma. Lá no fundo, esperava que Mona dissesse
as palavras que estava esperando ouvir. Ela é que quisera o divórcio. De
modo que ela é que teria de tomar a iniciativa de cancelá-lo. Pagou a
conta e saiu. Caminhava devagar, para não chegar muito cedo. Decidiu
duas coisas enquanto esperava o farol abrir na esquina da Vallgatan.
Teria uma conversa séria com Mona a respeito de Linda. E lhe pediria
alguns conselhos sobre o que fazer com o pai. Mona o conhecia
bastante. Mesmo que nunca tivessem se dado muito bem, ela conhecia,
por experiência própria, os humores inconstantes do velho. Eu devia ter
ligado para Kristina, pensou enquanto atravessava a rua. Com certeza
esqueci o assunto de propósito. Atravessando a ponte sobre o canal, viu
passar um carro cheio de arruaceiros. Um jovem bêbado estava
pendurado na janela com metade do corpo para fora do veículo,
gritando alguma coisa.

Wallander se lembrou do tempo em que atravessava aquela mesma
ponte, vinte anos antes. A cidade era quase a mesma, por aquelas
bandas. Um policial jovem fazendo a ronda, com um parceiro em geral
mais velho; depois davam uma passada na estação para ver como andava
o panorama. Às vezes era preciso botar para fora algum bêbado que não
tinha passagem. Poucas vezes acontecia algum ato de violência.

Esse mundo não existe mais, pensou. Ele se foi, perdido para
sempre. Entrou na estação de trem. Muita coisa estava mudada, desde a
última vez em que entrara ali, para fazer a ronda. Mas o chão de pedra
continuava o mesmo, bem como o ruído dos vagões guinchando e das
locomotivas brecando. De repente, avistou a �lha. De início pensou
estar vendo coisas. Podia perfeitamente ser a moça que recolhia os fardos
de feno na fazenda de Sten Widén. Mas depois teve certeza. Era Linda.
Estava ao lado de um homem negro como carvão, tentando tirar uma



passagem da máquina automática. O africano era quase meio metro
mais alto do que ela. Tinha um cabelo grosso e encaracolado e estava
vestido com um macacão roxo. Como se estivesse de campana,
Wallander recuou rápido e se escondeu atrás de um pilar. O africano
falou com ela e Linda riu. Percebeu que devia fazer alguns anos que não
via a �lha rindo. O que viu o deixou deprimido. Pressentiu que não
poderia alcançá-la. Ela se afastara dele, apesar de estar ali tão perto.
Minha família, pensou. Estou numa estação de trem, espionando minha
�lha ao mesmo tempo que a mãe dela, minha mulher, com certeza já
chegou ao restaurante para que possamos nos encontrar, jantar e quem
sabe conversar sem berros nem recriminações. De uma hora para outra
notou que não estava conseguindo enxergar direito. Seus olhos estavam
cheios de lágrimas. Havia muito tempo que não sentia os olhos
marejados. Era uma memória tão distante quanto a da última vez em
que vira Linda rir. O africano e sua �lha estavam andando em direção à
saída para a plataforma. Quis correr até ela, apertá-la contra o peito.
Depois sumiram de vista, mas ele continuou a vigília inesperada.
Esgueirou-se pelas sombras da plataforma, onde soprava um vento
gelado, vindo do canal. Viu os dois caminhando de mãos dadas, rindo.
A última coisa que enxergou foram as portas azuis se fechando com um
assobio e o trem partindo rumo a Landskrona ou Lund. Tentou se
concentrar no fato de que ela parecia feliz. Tão despreocupada quanto
fora quando menina. Mas tudo o que conseguia sentir era sua própria
tristeza.

Kurt Wallander. O policial patético com uma vida familiar
desfeita. E agora estava atrasado. Talvez Mona já tivesse desistido e ido
embora. Era sempre muito pontual e detestava esperar. Sobretudo por
ele. Começou a correr pela plataforma. Um carro vermelho do corpo de
bombeiros freou a seu lado, feito um animal selvagem. Estava com tanta
pressa que tropeçou nos degraus que levavam ao restaurante. O porteiro
de cabelo escovinha olhou feio para ele.

— Aonde pensa que vai?
Wallander �cou totalmente paralisado com a pergunta. As

implicações eram muito claras. O porteiro achava que ele estava bêbado.



Não o deixaria entrar.
— Vou jantar com minha mulher.
— Não, acho que não vai não. Acho melhor você ir para casa. Kurt

Wallander sentiu o sangue ferver.
— Eu sou o�cial da polícia? Berrou. — E não estou bêbado, se é

isso que está pensando. Agora me deixe entrar antes que eu �que
realmente bravo.

— Não vem com essa! E acho melhor ir andando, senão eu chamo
a polícia.

Por uns momentos o inspetor sentiu vontade de dar um murro no
nariz do porteiro. Depois recobrou a compostura e se acalmou. Tirou a
identidade do bolso de dentro do paletó.

— Acontece que eu sou da polícia. E não estou bêbado. Eu
tropecei. E é verdade que minha mulher está me esperando. O porteiro
examinou a carteira de identidade com suspeita. Depois seu rosto se
animou.

— Ei, eu conheço você. Vi na televisão, outro dia. Finalmente
estou obtendo alguns benefícios da televisão, pensou o inspetor. —
Estou com você, falou o porteiro. — E não abro.

— Comigo no quê?
— Manter esses crioulos na rédea curta. Que merda é essa que nós

estamos deixando entrar no país, que sai por aí matando os velhinhos?
Estou com você, nós devíamos botar todos eles para fora. De porrete na
mão.

Wallander percebeu que seria inútil tentar discutir a questão com o
porteiro. Em vez disso, tentou um sorriso.

— Bom, acho melhor ir jantar. Estou faminto. O porteiro segurou
a porta aberta para ele passar.

— Você compreende que temos de ter muito cuidado, certo?
— Sem problemas, respondeu Wallander, entrando no calor do

restaurante.
Pendurando o casaco, deu uma olhada em volta. Mona estava

sentada junto à janela com vista para o canal. Perguntou-se se o vira
chegando. Encolheu a barriga o quanto pôde, passou a mão pelo cabelo



e se aproximou dela. Deu tudo errado, desde o princípio. Viu que ela
havia reparado na mancha da lapela e aquilo o deixou furioso. E não
sabia se conseguira esconder totalmente sua raiva.

— Oi, falou, se sentando na frente dela.
— Atrasado como sempre. Você deu uma bela engordada! Ela

precisava começar com um insulto. Nenhuma cordialidade, nenhum
afeto.

— Mas você está como sempre. E bronzeada.
— Passamos uma semana na ilha da Madeira. Madeira. Primeiro

Paris, depois Madeira. A lua-de-mel. O hotel encarapitado no topo do
penhasco, o pequeno restaurante de peixes na beira da praia. E agora ela
tinha voltado para lá. Com outra pessoa.

— Entendo. Pensei que Madeira fosse a nossa ilha.
— Não seja infantil.
— Falo sério!
— Então está sendo infantil.
— Claro que eu sou infantil. Qual é o problema? A conversa estava

fugindo ao controle. Quando uma garçonete simpática se aproximou da
mesa, foi como ser resgatado de um buraco profundo no gelo. O vinho
chegou e o humor melhorou.

Kurt Wallander observou a mulher que fora sua esposa e achou-a
extremamente bela. Ao menos a seus olhos. Tentou evitar pensamentos
que ocasionassem pontadas muito agudas de ciúme. Tentou dar a
impressão de estar muito calmo, o que com certeza não era o caso, mas
ao menos se esforçou. Disseram skál e ergueram as taças.

— Volte, implorou ele. — Vamos começar de novo.
— Não. Você precisa entender que acabou. Ponto �nal.
— Fui até a estação enquanto esperava por você. Vi nossa �lha lá.
— Linda?
— Você parece surpresa.
— Pensei que ela estivesse em Estocolmo.
— E o que estaria fazendo em Estocolmo?
— Ela me disse que ia visitar uma faculdade para ver se gostava do

lugar.



— Não sou cego. Era ela.
— Falou com ela? Wallander balançou a cabeça.
— Estava entrando no trem. Não deu tempo.
— Que trem?
— Para Lund ou Landskrona. Estava com um africano.
— Isso é bom, pelo menos isso.
— Por quê?
— Porque Herman é a melhor coisa que aconteceu na vida de

Linda nos últimos tempos.
— Herman?
— Heman Mboya. Ele é do Quênia.
— Estava usando um macacão roxo!
— Ele tem um jeito meio engraçado de se vestir, às vezes.
— E o que está fazendo na Suécia?
— É estudante de medicina. Em breve será médico. Wallander

ouviu espantado. Seria gozação?
— Médico?
— É, médico! Doutor! Como queira. Ele é afetuoso, gentil, e tem

ótimo senso de humor.
— Os dois estão morando juntos?
— Ele tem um apartamento de estudante em Lund.
— Perguntei se estão morando juntos!
— Acho que Linda chegou �nalmente a uma decisão.
— Que decisão?
— De ir morar com ele.
— Então como é que ela vai fazer faculdade em Estocolmo?
— Foi Herman quem sugeriu. A garçonete encheu de novo as taças

de vinho. Wallander notou que estava começando a se sentir meio
zonzo.

— Ela me ligou outro dia. Estava em Ystad. Mas nem foi me ver.
Quando você a vir, pode dizer que estou com saudade.

— Ela faz o que quer.
— Tudo o que estou pedindo é que diga a ela!
— Eu digo! Não precisa berrar!



— Não estou berrando! Bem nesse momento, o rosbife chegou.
Comeram em silêncio. Wallander não sentia gosto de nada. Pediu outra
garrafa de vinho e se perguntou como faria para voltar para casa.

— Você me parece muito bem. Ela concordou com a cabeça,
�rmemente e talvez com certo rancor. — E você?

— Estou passando o diabo. Sob todos os outros aspectos, as coisas
vão bem.

— Sobre o que você queria conversar? Esquecera de que deveria ter
inventado alguma desculpa para o encontro. Agora não fazia ideia do
que dizer. A verdade, pensou com ironia. Por que não tentar a verdade?

— Eu só queria ver você. O resto do que eu disse era tudo mentira.
Ela sorriu.

— Fico feliz de podermos nos ver. De repente, ele caiu em prantos.
— Sinto uma falta terrível de você, resmungou.
Mona estendeu a mão e pousou sobre a dele. Mas não disse

palavra. Foi nesse momento que Kurt Wallander soube que estava tudo
terminado. Que o divórcio era de�nitivo. Talvez jantassem juntos de vez
em quando. Mas suas vidas estavam indo em direções opostas, não havia
como negar. O silêncio dela não mentia. Começou então a pensar em
Anette Brolin. E na mulher negra que o visitava em sonhos. Não estava
preparado para a solidão. Mas seria obrigado a aceitá-la e, quem sabe,
aos poucos, descobrir uma nova vida que ninguém, exceto ele, poderia
criar.

— Me diga uma coisa. Por que você me deixou?
— Se eu não tivesse largado você, teria morrido. Gostaria que você

entendesse que a culpa não é sua. Fui eu que senti que a separação era
necessária, fui eu que tomei a decisão. Um dia você vai entender o que
estou querendo dizer.

— Quero entender agora. Na hora da conta, Mona quis pagar sua
parte. Mas ele insistiu e ela desistiu.

— Como vai voltar para casa? Ela perguntou.
— Tem um ônibus noturno. E você, como vai voltar?
— Vou a pé.
— Eu a acompanho um pedaço. Ela balançou a cabeça.

É



— Vamos nos despedir aqui. É o melhor a fazer. Mas me ligue
qualquer dia. Não quero perder o contato. Ela lhe deu um beijo rápido
no rosto.

Ele �cou olhando a ex-mulher atravessar a ponte sobre o canal com
passos vigorosos. Depois que ela desapareceu entre o Savoy e o centro de
informações turísticas, seguiu-a. No começo da noite havia espionado a
�lha. Agora seguia a mulher. Perto da loja de aparelhos eletrônicos, na
esquina da Stortorget, havia um carro esperando. Ela entrou na frente.
Wallander se encolheu numa escadaria, quando passaram por ele. Pôde
dar uma rápida espiada no homem atrás do volante. Depois, foi
andando até o próprio carro. Não havia nenhum ônibus noturno para
Ystad. Antes, porém, entrou numa cabine telefônica e ligou para a casa
de Anette Brolin. Quando ela atendeu, desligou na hora. Dentro do
carro, pôs a �ta de Maria Callas e fechou os olhos.

Acordou assustado porque estava com frio. Dormira quase duas
horas. Mesmo sem estar sóbrio, decidiu voltar para casa. Pegaria as
estradas secundárias que passavam por Svedala e Svaneholm. Dessa
forma, não correria o risco de dar de cara com uma radiopatrulha. Mas
deu, assim mesmo. Tinha esquecido por completo que as patrulhas
noturnas de Ystad estariam vigiando os campos de refugiados. E fora ele
o autor da ordem. Peters e Norén cruzaram com um motorista dirigindo
de maneira imprudente entre Svaneholm e Slimminge, depois de terem
se certi�cado de que estava tudo calmo em Hageholm. Em
circunstâncias normais, ambos teriam reconhecido o carro de Wallander,
mas não lhes passou pela cabeça que o inspetor pudesse estar dirigindo à
toa no meio da noite. Além disso, as placas estavam tão cobertas de lama
que não dava para ler os números. Só depois que pararam o carro,
bateram no para-brisa e Kurt Wallander baixou o vidro é que
reconheceram o chefe em exercício. Nenhum deles disse palavra. A luz
da lanterna de Norén iluminou os olhos avermelhados de Wallander.

— Está tudo calmo? Perguntou Wallander. Norén e Peters
trocaram um olhar.

— Está, falou Peters. — Parece tudo em paz.

Ó



— Ótimo, disse Wallander, prestes a fechar o vidro. Mas Norén se
aproximou.

— Acho melhor você sair do carro. Agora, já. Wallander olhou
com curiosidade para o rosto que mal conseguia reconhecer sob a
luminosidade forte da lanterna. Depois obedeceu e fez o que lhe
mandavam. Desceu do carro. A noite estava fria. Sentiu-se congelando.
Alguma coisa tinha chegado ao �m.

*   *   *   
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E HAVIA uma coisa que Kurt Wallander não apresentava, quando
entrou no Svea, em Simrishamn, às sete horas da manhã de

sexta-feira, era um aspecto de policial sorridente.
Uma mistura quase impenetrável de neve e chuva caía por toda a

região de Skåne e a umidade conseguira se in�ltrar pelos sapatos e
chegar até os pés, só de andar do carro até o hotel. Também estava com
dor de cabeça. Pediu à garçonete que lhe trouxesse dois comprimidos.
Ela voltou com um copo de água borbulhante misturada a um pó
branco. Ao tomar seu café, notou que as mãos tremiam. Descon�ava
que fosse tanto de medo como de alívio. Algumas horas antes, quando
Norén lhe dera ordem para sair do carro na estrada de mão dupla entre
Svaneholm e Slimminge, achara que estava tudo acabado. Nunca mais
poderia ser policial. A infração era séria, dirigir sob in�uência de álcool,
e seria suspenso imediatamente. Mesmo que algum dia obtivesse
permissão de retornar à ativa, depois de ter cumprido sentença de prisão
jamais poderia olhar os antigos colegas no olho. Num relance, se viu
che�ando o serviço de segurança de uma empresa qualquer. Ou então
escorregando para os bastidores de algum serviço de guarda menos
exigente. Mas seus vinte anos de carreira na polícia estariam terminados.
E ele era um policial de corpo e alma. Não chegou nem mesmo a pensar
em subornar Peters e Norén. Sabia que seria impossível. A única coisa
que podia fazer era implorar. Apelar para o espírito de equipe dos dois,
para a camaradagem deles, até para a amizade, que na verdade não
existia. Mas não precisou fazer nada disso.



— Vá no carro com Peters que eu dirijo o seu até sua casa, Norén
tinha dito.

Kurt Wallander se lembrava de ter sentido alívio, mas também de
uma inconfundível nota de desprezo na voz de Norén. Sem dizer
palavra, entrou no banco traseiro da radiopatrulha. Peters dirigiu calado
e de cara fechada até a Mariagatan, em Ystad. Norén seguiu logo atrás;
estacionou o carro e entregou as chaves a Wallander.

— Alguém viu você? Perguntou Norén.
— Ninguém, exceto vocês.
— Teve muita sorte. Peters concordou. E foi então que Wallander

percebeu que não aconteceria nada. Norén e Peters estavam cometendo
uma infração séria por ele. Não fazia ideia do motivo.

— Obrigado.
— Tudo bem, Norén respondeu. E os policiais foram embora.
Wallander entrou no apartamento e terminou uma garrafa já quase

vazia de uísque. Depois dormiu várias horas, deitado em cima das
cobertas. Sem pensar, sem sonhar.

Às seis e quinze, entrou no carro de novo, após fazer a barba
apressadamente. Sabia, claro, que ainda estava intoxicado. Mas agora
não havia mais perigo de topar com Peters e Norén. Eles haviam
terminado o plantão às seis. Tentou se concentrar no que o aguardava.
Iria se encontrar com Gõran Boman e juntos sairiam em busca do elo
perdido na investigação do duplo homicídio ocorrido em Lenarp.

Wallander afastou todos os outros pensamentos. Deixaria que
voltassem à tona quando estivesse com energia su�ciente para lidar com
eles. Quando a ressaca se fosse, quando conseguisse pôr as coisas em
perspectiva. Era a única pessoa no restaurante do hotel. Olhou para o
mar cinzento, que mal se via em meio à neve e à chuva. Um barco de
pesca estava saindo do porto e tentou enxergar o número pintado com
tinta preta no casco.

Uma cerveja, pensou. Uma boa e velha pilsen viria bem a calhar,
agora. A tentação era forte. Também lhe ocorreu que precisava dar um
pulo na loja estatal de bebidas para se reabastecer de bebida para noite.
Deu-se conta de que ainda não estava pronto para recobrar a sobriedade.



Um policial podre, é isso que eu sou.
Um policial duvidoso. A garçonete encheu de novo sua xícara de

café. Imaginou-se entrando no hotel e ela indo com ele para o quarto.
Por trás das cortinas fechadas, esqueceria da própria existência,
esqueceria de tudo em volta e mergulharia num mundo que não tinha
nada a ver com a realidade. Tomou seu café e apanhou a pasta. Ainda
tinha um tempinho para ler os relatórios das investigações. Tomado por
uma inquietação súbita, foi até o saguão e ligou para a delegacia de
Ystad. Ebba atendeu.

— Divertiu-se bastante ontem à noite?
— Não podia ter sido melhor. E obrigado de novo pela ajuda com

o terno.
— Sempre às ordens.
— Estou ligando do hotel Svea, em Simrishamn, caso precise

entrar em contato. Mais tarde vou fazer umas investigações com Boman,
da polícia de Kristianstad. Mas eu ligo.

— Está tudo calmo. Não aconteceu nada nos campos de
refugiados. Desligou e foi até o banheiro masculino lavar o rosto. Evitou
olhar-se no espelho. Com a ponta dos dedos, tocou devagar o galo na
testa. Doía. Mas a queimação no braço quase sumira. Só quando se
esticava é que sentia uma ferroada na coxa. Ao voltar ao restaurante,
pediu um café da manhã completo. Enquanto comia, foi folheando a
papelada. Gõran Boman chegou na hora marcada. Quando bateu nove
horas, ele entrou.

— Que tempo horroroso!
— Pelo menos é melhor que uma nevasca. Enquanto Boman

tomava seu café, decidiam o que fariam durante o dia.
— Parece que estamos com sorte, disse Boman. — Vai dar para

falarmos com a mulher em Gladsax e com as duas de Kristianstad sem
maiores problemas. Começaram pela de Gladsax.

— O nome dela é Anita Hessler, começou Boman. — Cinquenta e
oito anos. Casou-se alguns anos atrás; o marido é corretor de imóveis.

— Hessler seria o nome de solteira? Quis saber Wallander.



— O sobrenome dela agora é Johanson. O marido é Klas
Johanson. Moram numa área residencial, não muito longe do centro.
Andamos fuçando um pouco por lá. Até onde sabemos, é uma dona-de-
casa. Depois de conferir seus papéis, continuou: — A 9 de março de
1951 deu à luz um �lho, na maternidade de Kristianstad. Às quatro
horas e treze minutos da manhã, para ser exato. Não temos
conhecimento de outros �lhos. Mas Klas Johanson tem quatro �lhos do
casamento anterior. E também é seis anos mais moço que ela.

— Quer dizer então que ela tem um �lho de trinta e nove anos.
— Foi batizado com o nome de Stefan. Mora em Âhus e trabalha

como �scal de renda em Kristianstad. Suas �nanças estão em ordem.
Tem uma casa geminada, mulher e dois �lhos.

— E os �scais de renda costumam cometer muitos crimes?
— Não com frequência.
Foram para Gladsax. A neve se fora e caía uma chuva constante.

Pouco antes de entrarem na vila, Gõran Boman virou à esquerda. Os
sobrados espaçosos do bairro residencial eram o oposto das casinhas
térreas pintadas de branco da pequena cidade. Para Wallander, eles
podiam perfeitamente estar em qualquer bairro chique de qualquer
grande cidade. A casa �cava no �m da rua. Uma imensa parabólica
repousava sobre uma plataforma de cimento, ao lado da casa. O jardim
estava bem cuidado. Ficaram alguns minutos sentados dentro do carro,
olhando a construção de tijolos. Havia um Nissan branco estacionado
na entrada, em frente à garagem.

— O marido provavelmente não está em casa, disse Boman. — O
escritório dele �ca em Simrishamn. Consta que sua especialidade é
vender propriedade para alemães abonados.

— E isso é legal? Wallander parecia surpreso. Gõran Boman deu de
ombros.

— Eles usam testas-de-ferro como proprietários. Os alemães
pagam bem e as escrituras �cam nas mãos de suecos. Tem muita gente
em Skåne ganhando a vida com isso, servindo de testa-de-ferro para
transações ilegais.



De repente, perceberam um movimento por trás das cortinas.
Aconteceu tão depressa que somente a vista treinada de policiais poderia
ter notado.

— Tem alguém em casa, disse Wallander. — Que me diz de irmos
lá dar um alô?

A mulher que abriu a porta era espantosamente atraente. Seu
carisma era inegável, embora estivesse usando apenas um abrigo folgado
de ginástica. Ocorreu muito rapidamente a Wallander que não parecia
sueca. Também lhe ocorreu que as apresentações iniciais poderiam ser
tão importantes quanto todas as outras perguntas somadas. Como
reagiria quando lhe dissessem que eram da polícia? A única coisa que
reparou foi que ela ergueu as sobrancelhas de leve. Depois sorriu,
revelando �leiras uniformes de dentes brancos. Wallander se perguntou
se Boman estaria certo. Será que aquela mulher tinha mesmo cinquenta
e oito anos de idade? Se o colega não tivesse dito nada, teria imaginado
quarenta e cinco.

— Isso é meio inesperado, disse ela. — Entrem.
Os dois entraram numa sala decorada com bom gosto. As paredes

estavam forradas de estantes de livros. Havia uma televisão Bang &
Olufsen num canto, modelo recente. Peixinhos listrados nadavam num
aquário. Wallander não conseguia relacionar aquela sala com Johannes
Lõvgren. Não havia nada que apontasse uma ligação.

— Vocês querem tomar alguma coisa? Eles recusaram e sentaram.
— Estamos aqui para lhe fazer algumas perguntas de praxe. Eu me

chamo Kurt Wallander e este é Gõran Boman da polícia de Kristianstad.
— Que emocionante receber uma visita da polícia disse a mulher,

ainda sorridente. — Aqui em Gladsax nunca acontece nada.
— Só queremos lhe perguntar se conhece um homem chamado

Johannes Lõvgren, continuou Wallander. Ela olhou-o espantada.
— Johannes Lõvgren? Não. Quem é ele?
— Tem certeza?
— Claro que sim.
— Ele foi assassinado, junto com a mulher, numa cidade chamada

Lenarp, faz alguns dias. Talvez tenha lido nos jornais. A surpresa dela



parecia bastante genuína.
— Não estou entendendo nada. Lembro-me de ter lido algo no

jornal. Mas o que esse homem tem a ver comigo?
Nada, pensou Wallander, e deu uma olhada para Boman, que

parecia partilhar da mesma opinião. O que aquela mulher tinha a ver
com Johannes Lõvgren?

— Em 1951 você deu à luz um �lho em Kristianstad, falou
Boman. — Em todos os documentos de diversos registros você deu o
pai como desconhecido. Seria possível que um homem chamado
Johannes Lõvgren tenha sido esse pai desconhecido? Ela cravou o olhar
nos dois policiais um bom tempo, antes de responder.

— Não entendo por que estão me fazendo essas perguntas. E
entendo menos ainda o que isso tem a ver com aquele agricultor
assassinado. Mas, se isso ajuda, posso lhes dizer que o nome do pai de
Stefan era Rune Stierna. Estava casado com outra mulher, na época. Eu
sabia onde estava me metendo e optei por agradecer a ele pela criança
mantendo sua identidade em sigilo. Ele morreu há doze anos. E Stefan
sempre se deu com o pai, durante toda a infância.

— Sei que essas perguntas devem parecer estranhas, falou
Wallander. — Mas é que às vezes temos de fazer perguntas esquisitas
mesmo. Fizeram mais algumas e tomaram nota. Depois deram a
entrevista por encerrada.

— Espero que nos perdoe o incômodo, disse Wallander, se pondo
de pé.

— Vocês acham que eu estou dizendo a verdade? Perguntou ela de
repente.

— Achamos, falou Wallander. — Achamos que está dizendo a
verdade. Mas se não estiver, nós descobriremos, mais cedo ou mais
tarde. Ela caiu na risada.

— Eu estou dizendo a verdade. Não sou muito boa em mentir.
Mas se sintam à vontade para voltar se tiverem mais perguntas estranhas.
Os dois saíram da casa e voltaram para o carro.

— Bom, uma já foi, disse Boman.
— E não é ela.

À



— Será que precisamos ir falar com o �lho em Àhus?
— Acho que podemos deixá-lo de lado. Por enquanto, pelo menos.
Entraram no carro de Wallander e foram direto para Kristianstad.

Ao atingirem as colinas em volta de Brõsarp, a chuva parou e as nuvens
começaram a se dissipar. Em frente à delegacia de Kristianstad, trocaram
de carro e prosseguiram num dos veículos da polícia.

— Margareta Velander, disse Boman. — Quarenta e nove anos,
dona de um salão de beleza chamado A Onda, na Krokarpsgatan. Três
�lhos, divorciada, casada de novo, divorciada outra vez. Mora numa casa
geminada para os lados de Blekinge. Deu à luz um �lho em dezembro
de 1958. O nome dele é Nils. Obviamente muito empreendedor.
Costumava vender bugigangas importadas nos mercados do interior.
Também consta que é dono de uma revendedora de lingerie erótica. E
olhe que ele mora em Sõlvesborg. Quem há de querer comprar lingerie
erótica pelo correio de alguém morando numa cidade dessas?

— Muita gente.
— Teve uma condenação por lesões corporais. Não vi a �cha. Mas

pegou um ano de cadeia. O que signi�ca que a lesão deve ter sido séria.
— Quero ver essa �cha. Onde foi?
— Ele foi condenado pelo tribunal distrital de Kalmar. Estamos

procurando a papelada do caso.
— Quando foi?
— Em 1981, acho.
Wallander re�etia enquanto Boman cruzava a cidade ao volante.
— Quer dizer que ela estava com apenas dezessete anos quando o

garoto nasceu. E se por acaso Johannes Lõvgren é o pai, havia uma
diferença de idade grande entre os dois.

— Pensei nisso. Mas pode signi�car um monte de coisas.
O salão de beleza �cava no subsolo de um prédio de apartamentos

comum, nos arredores de Kristianstad.
— Talvez eu devesse cortar o cabelo mais vezes, falou Boman. —

Quem corta seu cabelo, falando nisso? Wallander já ia dizendo que era
Mona quem cuidava do assunto.

— Varia, respondeu evasivo.



Havia três cadeiras no salão. Todas ocupadas, quando os dois
entraram. Duas mulheres estavam sentadas debaixo do secador,
enquanto uma terceira lavava a cabeça. A mulher que lavava o cabelo da
freguesa ergueu os olhos, surpresa.

— Só trabalho com hora marcada. Estou sem horário, hoje. E
amanhã também. Se quiserem marcar uma hora para suas esposas.

— Margareta Velander? Perguntou Gõran Boman, mostrando sua
identidade. — Gostaríamos de ter uma conversinha.

Wallander percebeu que ela estava assustada.
— Não posso sair no momento.
— Tudo bem, nós esperamos, disse Boman.
— Podem esperar na saleta dos fundos. Não vou demorar.
Era uma sala muito pequena. Uma mesa coberta com um oleado e

um par de cadeiras ocupavam quase todo o espaço. Numa prateleira,
havia vários tabloides no meio de algumas xícaras de café e uma cafeteira
encardida. Wallander examinou a fotogra�a em preto-e-branco presa à
parede. Estava desbotada, apagada, mas mostrava um rapaz com
uniforme de marinheiro. Wallander conseguiu ler a palavra "Halland"
na faixa em torno do quepe.

— Halland, disse ele. — Era um cruzador ou um destroier?
— Destroier. Foi desmanchado há anos. Margareta Velander

entrou na sala enxugando as mãos numa toalha.
— Tenho alguns minutos, agora. De que se trata?
— Gostaríamos de saber se conheceu um homem chamado

Johannes Lõvgren, começou Wallander.
— Interessante, disse ela. — Querem um café? Ambos recusaram,

e Wallander �cou contrariado por ela ter lhe dado as costas, enquanto
respondia à pergunta.

— Johannes Lõvgren, repetiu. — Um agricultor de uma pequena
cidade nos arredores de Ystad. Conhecia?

— O homem que foi assassinado? Perguntou ela, olhando-o bem
nos olhos.

— Exato. O homem que foi assassinado. Esse mesmo.



— Não, respondeu a mulher, servindo um pouco de café num
copo plástico. — Por que haveria de conhecê-lo? Os policiais trocaram
um olhar. Havia alguma coisa em sua voz indicando que estava se
sentindo pressionada.

— Em dezembro de 1958 você deu à luz um �lho que recebeu o
nome de Nils, disse Wallander. — E registrou-o como �lho de pai
desconhecido. Assim que o nome do �lho foi mencionado, ela começou
a chorar. O copo de café virou e caiu no chão.

— O que ele fez? O que ele aprontou agora? Os dois esperaram até
que se acalmasse, antes de continuar com as perguntas.

— Não viemos aqui para lhe trazer más notícias Wallander
garantiu. — Mas gostaríamos de saber se o nome do pai de Nils é
Johannes Lõvgren.

— Não. A resposta não foi exatamente convincente.
— Então gostaríamos que nos dissesse o nome do pai do rapaz.
— Por que querem saber?
— É importante para nossa investigação.
— Já disse que não conheço ninguém chamado Johannes Lõvgren.
— Como se chama o pai de Nils?
— Não posso falar.
— Isso vai �car só entre nós. Ela parou uns instantes antes de

responder.
— Eu não sei quem é o pai de Nils.
— Em geral as mulheres sabem quem é.
— Eu estava dormindo com mais de um homem na época. Não sei

quem foi. Foi por isso que falei que o pai era desconhecido. Ela se
levantou rapidamente. — Preciso voltar ao trabalho. As velhotas vão
torrar debaixo do secador.

— Mas nós podemos esperar.
— Mas eu não tenho mais nada para dizer! Ela parecia cada vez

mais perturbada.
— Temos ainda algumas perguntas.
Dez minutos depois, estava de volta. Segurava algumas notas que

en�ou numa bolsa pendurada no encosto de uma cadeira. Parecia mais



composta e pronta para argumentar.
— Não conheço ninguém chamado Lõvgren.
— E continua insistindo que não sabe quem é o pai de seu �lho

nascido em 1958?
— Correto.
— Percebe que talvez tenha de responder a essas perguntas sob

juramento?
— Não estou mentindo.
— Onde podemos encontrar seu �lho Nils?
— Ele viaja muito.
— Segundo nossos registros, seu local de residência é Sõlvesborg.
— Pois então procurem por ele lá!
— É o que pretendemos fazer.
— Não tenho mais nada a dizer.
Wallander hesitou uns instantes. Depois apontou para a velha

fotogra�a desbotada pregada na parede.
— É esse o pai de Nils? Ela se limitou a acender um cigarro.

Quando exalou a fumaça, o som parecia um silvo.
— Não conheço nenhum Lõvgren. Não sei do que estão falando.
— Muito bem, então, disse Gõran Boman, encerrando a conversa.

— Estamos indo. Mas é possível que tenha notícias nossas outra vez.
— Não tenho mais nada a dizer. Por que vocês não me deixam em

paz?
— Ninguém é deixado em paz quando a polícia está procurando o

autor de um duplo homicídio, falou Boman. — Assim são as coisas.
Quando saíram, o sol brilhava. Ficaram parados ao lado do carro

uns momentos.
— O que achou? Perguntou Boman.
— Não sei ao certo. Mas tem alguma coisa ali.
— Acha que devemos tentar localizar o �lho, antes de partirmos

para a terceira mulher?
— Acho bom.
Foram até Sólvesborg e com muita di�culdade localizaram o que

deveria ser o endereço correto. Uma casa de madeira caindo aos pedaços,



fora do centro da cidade, rodeada de carros em pandarecos e peças
variadas. Um pastor alemão furibundo rosnava e puxava a corrente de
ferro. A casa parecia deserta. Boman inclinou o corpo e examinou uma
placa mal escrita pregada na porta.

— Nils Velander. É aqui mesmo. Bateu várias vezes. Mas ninguém
apareceu. Deram a volta na casa.

— Que pardieiro, falou Boman. Quando voltaram ao ponto de
partida, Wallander tentou a maçaneta. A casa não estava trancada.

Wallander olhou para Boman, que deu de ombros.
— Se está aberta, está aberta. Vamos lá.
O lugar cheirava a mofo e eles pararam na entrada, à escuta. Não

ouviram nenhum ruído até darem ambos um grande salto quando um
gato todo eriçado surgiu de um canto escuro e subiu em disparada pela
escada. O aposento à esquerda dava a impressão de ser um tipo de
escritório. Lá dentro havia dois arquivos caquéticos e uma mesa
excessivamente bagunçada, com um telefone e uma secretária eletrônica.
Wallander ergueu a tampa de uma caixa que estava sobre a mesa. Dentro
havia um conjunto de lingerie preta e uma etiqueta com o endereço.

— Fredrik Áberg, residente na Dragongatan, em Alingsãs, pediu
este troço, falou ele, com uma careta. — Embrulhado em papel pardo,
sem dúvida.

Passaram ao aposento seguinte, o depósito das lingeries eróticas de
Nils Velander. Havia também vários chicotes e coleiras. Estava tudo
misturado no depósito, sem nenhum sinal de organização. Ao lado
�cava a cozinha, com pratos sujos sobre o tampo. Os restos de um
frango assado estavam jogados no chão. Tudo cheirava a mijo de gato.

Wallander abriu a porta da despensa. Havia uma destilaria
doméstica e dois garrafões imensos envoltos com palha trançada. Boman
deu uma espiada e balançou a cabeça. Subiram as escadas e examinaram
o quarto. Os lençóis estavam sujos e havia roupas empilhadas no chão.
As cortinas estavam fechadas e, juntos, contaram sete gatos chispando
para tudo quanto é lado quando se aproximaram.

— Que chiqueiro, repetiu Boman. — Como é que alguém
consegue viver desse jeito? A casa dava a impressão de ter sido



abandonada às pressas.
— Talvez seja melhor irmos embora, falou Wallander. —

Precisaremos de um mandado de busca para investigar direito isto aqui.
Voltaram para o térreo. Boman entrou no escritório e apertou o

botão da secretária eletrônica. Nils Velander, se presumindo que fosse
ele, declarava que não havia ninguém no momento no escritório da
Raff-Sets, mas que por favor deixassem o pedido gravado na secretária.
O pastor alemão se agitou na corrente, quando saíram. Bem no canto,
do lado esquerdo da casa, Wallander descobriu uma entrada para o
porão quase escondida por trás do que restara de uma velha calandra.
Abriu a porta destrancada e entrou na escuridão. Tateou até encontrar
uma caixa de fusíveis. Havia um aquecedor a óleo antigo num canto. O
restante do porão estava cheio de gaiolas vazias. Gritou para Boman, que
foi se encontrar com ele lá dentro.

— Calcinhas de couro e gaiolas vazias, disse Wallander. — O que
será que esse cara faz, exatamente?

Quando já estavam para sair, Wallander reparou num pequena sala
de aço atrás do aquecedor. Curvou-se e pressionou a maçaneta. Estava
destrancado, como tudo mais naquela casa. En�ou a mão lá dentro e
encontrou um saco plástico. Tirou-o de lá e abriu.

— Olha só isto aqui, falou para Boman. O saco plástico continha
um belo maço de notas de mil coroas.

Wallander contou vinte e três.
— Acho que teremos de ter uma conversinha com esse sujeito,

disse Boman. Puseram o dinheiro de volta onde estava e saíram. O
pastor alemão estava latindo.

— Vamos ter de falar com nossos colegas aqui de Sõlvesborg,
sugeriu Boman. — Eles podem dar uma conferida na �cha desse cara
para nós.

Na delegacia de Sólvesborg, falaram com um policial que já estava
bastante familiarizado com Nils Velander.

— Com certeza está envolvido em tudo quanto é tipo de atividade
ilícita, disse o policial. — Mas a única coisa que temos contra ele é uma



suspeita de importação ilegal de pássaros da Tailândia. E de operar uma
destilaria doméstica.

— Ele já foi condenado por lesões corporais, disse Boman.
— Em geral ele não se mete em brigas, respondeu o policial. —

Mas vou tentar dar uma checada. Acham mesmo que é do tipo capaz de
matar alguém?

— Não sabemos, disse Wallander. — Mas queremos falar com ele.
Voltaram para Kristianstad. Começara a chover de novo. Ambos

guardaram boa impressão do policial em Sõlvesborg e contavam com ele
para descobrir o paradeiro de Nils Velander. Wallander porém tinha suas
dúvidas.

— Continuamos no escuro. Notas de mil coroas num saco plástico
não provam nada.

— Mas que tem alguma coisa ali, isso tem. Wallander concordou.
Tinha. Sobre a dona do salão de beleza e o �lho.

Pararam para almoçar num restaurante de hotel, nos arredores de
Kristianstad. Wallander achou melhor dar uma ligada para sua
delegacia. O telefone público de onde tentou falar estava quebrado. Era
uma e meia da tarde quando chegaram à cidade. Antes de prosseguirem
para entrevistar a terceira mulher, Boman quis dar uma espiada para ver
como iam as coisas no escritório. A mocinha na mesa da recepção
acenou para eles.

— Temos uma chamada de Ystad. Pediram para Kurt Wallander
ligar de volta.

— Vamos até minha sala, falou Boman. Cheio de maus presságios,
Wallander discou o número enquanto Boman ia buscar dois cafés. Sem
dizer palavra, Ebba transferiu-o para Rydberg.

— Acho melhor você voltar para cá. Algum idiota atirou num
refugiado somali em Hageholm.

— Como assim? O que está querendo dizer?
— Exatamente o que eu falei. O somali saiu para dar uma volta.

Alguém resolveu estourar os miolos do cara com uma espingarda. Foi o
diabo descobrir seu paradeiro. Por onde você andou?

— Ele morreu?



— A cabeça explodiu. Wallander sentiu o estômago embrulhado.
— Estou indo. Desligou bem na hora em que Boman entrava

equilibrando duas canecas de café.
Wallander lhe deu um breve resumo do que havia acontecido.
— Eu vou providenciar transporte de emergência para você.

Mandarei seu carro depois, com um dos rapazes.
Tudo aconteceu muito rápido. Em poucos minutos, Wallander

estava a caminho de Ystad dentro de um carro com as sirenes uivando.
Rydberg estava na delegacia e ambos foram imediatamente para
Hageholm.

— Temos alguma pista? Perguntou Wallander.
— Nenhuma. Mas a redação do Sydsvensan recebeu um chamado

poucos minutos depois do assassinato. Um homem disse que era para
vingar o assassinato de Johannes Lõvgren. E que da próxima vez
matariam uma mulher para vingar Maria Lõvgren.

— Isso é loucura. Nós nem estamos mais suspeitando de nenhum
estrangeiro, estamos?

— Alguém parece ter uma opinião diferente. Deve achar que
estamos protegendo algum estrangeiro.

— Mas eu já desmenti.
— Seja lá quem for que fez isso, não está dando a mínima para

seus desmentidos. Para eles, é uma oportunidade perfeita de pegar uma
espingarda e sair atirando nos estrangeiros.

— Mas é loucura!
— Lógico que é. Mas é a verdade!
— E o jornal gravou essa ligação?
— Gravou.
— Quero escutar. Para ver se é a mesma pessoa que anda me

ligando. O carro cruzava a paisagem de Skåne em alta velocidade. — E
o que vamos fazer agora? Perguntou Wallander.

— Temos de pegar os assassinos de Lenarp. E depressa.
Em Hageholm, a situação estava caótica. Refugiados atordoados e

chorosos se aglomeravam no refeitório, repórteres faziam entrevistas e
telefones tocavam por toda parte. Wallander saiu do carro e pisou direto



na lama que rodeava os alojamentos. O vento começara a soprar forte de
novo e ele levantou a gola do paletó. Uma área perto da estrada fora
isolada. O morto estava deitado de cara para o chão. Cuidadosamente,
Wallander ergueu o lençol que cobria o corpo. Rydberg não exagerara.
Não sobrara praticamente nada da cabeça.

— Morto a uma distância pequena, falou Hanson, que estava
parado ali perto. — Quem fez isso deve ter saído de um esconderijo
qualquer e disparado os tiros de alguns poucos metros.

— Os tiros? Perguntou Wallander.
— O diretor do campo diz que ouviu dois tiros, um logo depois

do outro. Wallander olhou em volta.
— Marcas de pneu? Aonde esta estrada vai dar?
— Dois quilômetros mais para a frente você desemboca na E14.
— E ninguém viu nada?
— É difícil fazer perguntas a refugiados que falam quinze línguas

diferentes. Mas estamos veri�cando.
— Sabemos quem é o morto?
— Tinha mulher e nove �lhos. Wallander olhou para Hanson sem

acreditar.
— Nove �lhos?
— Imagine só as manchetes amanhã, falou Hanson. — Refugiado

inocente assassinado enquanto passeava. Nove crianças �cam sem pai.
Svedberg chegou correndo, vindo de uma viatura.

— O chefe da polícia está ao telefone. Wallander se surpreendeu.
— Pensei que ele só ia voltar da Espanha amanhã.
— Não ele. O chefe da polícia nacional.
O inspetor entrou no carro e apanhou o telefone. A voz do chefe

era enfática, e Wallander se irritou na hora com o que ele disse.
— Isso está cheirando muito mal. Não precisamos de assassinatos

racistas neste país.
— Não.
— Essa investigação deve ter prioridade absoluta.
— Certo. Mas já estamos com um duplo homicídio ocorrido em

Lenarp nas mãos.



— Algum progresso?
— Acho que sim. Mas leva tempo.
— Quero que me faça um relatório pessoalmente. Vou participar

de um programa de debates na televisão hoje à noite e preciso de toda a
informação que puder obter.

— Vou providenciar. O chefe desligou.
Wallander continuou sentado no carro. Nàslund vai ter de lidar

com isso, pensou. Porque eu vou ter de enviar a papelada para
Estocolmo. O inspetor estava deprimido. A ressaca sumira e ele re�etiu
sobre o que ocorrera na noite anterior. Lembrou-se do assunto em parte
porque viu Peters saindo de uma viatura que acabara de chegar. Depois
pensou em Mona e no homem que estava esperando por ela. E em
Linda rindo. O negro a seu lado. No pai, pintando sua eterna paisagem.
Pensou em si mesmo também. Tempo para se viver e tempo para se
morrer. Então se forçou a sair do carro para assumir as investigações.

É melhor que não aconteça mais nada, pensou. Não podemos lidar
com mais nada. Eram três e quinze da tarde. Uma vez mais, começava a
chover.

*   *   *   
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URT WALLANDER estava congelando debaixo daquele temporal.
Eram quase cinco horas da tarde, e a polícia instalara holofotes

em volta do local onde o crime ocorrera. Viu quando os dois homens da
ambulância chegaram chapinhando na lama com a maca. Iam levar o
somali morto. Ao olhar para aquele barro todo, se perguntou como seria
possível, mesmo a um detetive habilidoso como Rydberg, encontrar
alguma pista por ali. De todo modo, naquele momento se sentia um
pouco mais aliviado. Até dez minutos antes os policiais estavam
rodeados por uma mulher histérica e nove crianças berrando. A mulher
do morto se jogara no chão, e seus uivos eram tão agudos que diversos
o�ciais não conseguiram aguentar o berreiro e se afastaram. Para
surpresa sua, percebeu que o único capaz de lidar com a dor da mulher
fora Martinson. O policial mais jovem da corporação e que até aquele
instante em sua carreira nunca fora obrigado nem sequer a noti�car
alguém da morte de um parente. Ele abraçara a mulher, se ajoelhando
na lama, e de alguma maneira os dois conseguiram se comunicar para
além da barreira da língua. Um pastor que fora chamado às pressas não
conseguira fazer nada, claro. Aos poucos, Martinson dera um jeito de
levar a mulher e as crianças de volta ao prédio principal, onde um
médico esperava para cuidar da família.

Rydberg se aproximou, amassando barro. A calça estava respingada
até as coxas.

— Que confusão dos diabos, disse. — Mas Hanson e Svedberg
�zeram um trabalho fantástico. Conseguiram encontrar dois refugiados
e um intérprete que pensam ter visto alguma coisa.



— O quê?
— Como é que eu vou saber? Não falo nem árabe nem suaíle. Mas

eles já estão indo para Ystad. O Serviço de Imigração prometeu arranjar
intérpretes. Achei que talvez fosse melhor você mesmo conduzir o
interrogatório. Wallander fez que sim.

— Temos um ponto por onde começar? Rydberg puxou seu bloco
encardido.

— Ele foi morto às nove horas, exatamente. A diretora estava
ouvindo o noticiário no rádio quando escutou o barulho. Foram dois
tiros. Mas isso você já sabe. O homem morreu antes de chegar ao chão.
Parece ter sido chumbo normal de caça graúda. Marca Gyttorp, acho.
Nytrox 36, provavelmente. É tudo o que temos.

— Não é grande coisa.
— Na verdade não é nada. Quem sabe as testemunhas têm algo

para nos dizer.
— Já autorizei hora extra para todo mundo. Agora vamos ter de

trabalhar feito cavalos noite e dia, se for preciso.
De volta à delegacia, o primeiro depoimento quase o levou ao

desespero. O intérprete, que supostamente deveria saber suaíle, não
conseguia entender o dialeto falado pela testemunha, um rapaz do
Maláui. Levou uma meia hora até perceber que o intérprete não estava
traduzindo nada do que a testemunha dizia. Depois, outros vinte
minutos ou quase até �car sabendo que o malauiano falava luvale, uma
língua usada em partes do Zaire e de Zâmbia. Mas aí houve um golpe
de sorte. Um dos representantes do Serviço de Imigração conhecia uma
senhora missionária que falava luvale �uentemente. Ela estava perto dos
noventa anos e morava num apartamento para idosos em Trelleborg.
Depois de ligar para colegas policiais na cidade, recebeu a promessa de
que a missionária seria levada para Ystad numa viatura. Wallander
receava que a nonagenária não fosse das intérpretes mais brilhantes. Mas
estava enganado. Uma velhinha de cabelos muito brancos e olhar vivo
parou de repente na soleira da porta de sua sala e, antes que se desse
conta, já estava batendo o maior papo com o rapaz. Infelizmente, no �m
das contas soube que o moço não vira coisa alguma.



— Pergunte a ele por que se ofereceu como testemunha, Wallander
disse a ela, cansado. A missionária e o rapaz entraram num longo
diálogo.

— Com certeza ele achou que era tudo muito emocionante, disse a
velha por �m. — O que é compreensível.

— A senhora acha?
— O senhor já deve ter sido jovem um dia.
O rapaz do Maláui foi mandado de volta a Hageholm e a

missionária, devolvida a Trelleborg. A testemunha seguinte tinha algo a
dizer. Era um intérprete iraniano que falava bem sueco. Assim como o
somali morto, estava dando uma volta na região quando os tiros foram
disparados.

Wallander apontou um trecho do mapa topográ�co que mostrava a
área em torno de Hageholm. Fez um xis no local do assassinato e o
intérprete foi capaz de indicar na hora onde estava ao ouvir os dois tiros.
Wallander calculou a distância como sendo de uns trezentos metros.

— Depois dos tiros escutei um carro.
— Mas não viu nada?
— Não. Estava no meio do bosque. Não dava para ver a estrada. O

homem apontou de novo para o mapa. — Na direção sul. Depois veio a
grande surpresa para Wallander.

— Era um Citroen.
— Um Citroen?
— Daqueles que vocês aqui na Suécia chamam de "tartaruga".
— Como pode estar tão certo disso?
— Eu cresci em Teerã. Quando éramos garotos, aprendíamos a

reconhecer a marca dos carros pelo barulho do motor. Os Citroéns são
fáceis. Sobretudo o tartaruga.

Wallander teve certa di�culdade em acreditar no que ouvira.
Depois tomou uma rápida decisão.

— Venha até o pátio comigo. E quando sair se vire de costas e
feche os olhos.

Sob a chuva incessante, ligou seu Peugeot e deu uma volta pelo
estacionamento. Durante todo o tempo, vigiou o intérprete com o



maior cuidado. Depois parou e perguntou:
— Então? Esse era o quê?
— Um Peugeot, respondeu o intérprete com toda a con�ança.
— Ótimo. Incrível.
Despachou a testemunha e mandou que fosse dado um alerta

policial sobre um Citroen que talvez tivesse sido visto entre Hageholm e
a El4 a oeste. O serviço de rádio também foi informado de que a polícia
estava atrás de um Citroen que presumivelmente poderia estar envolvido
no assassinato. A terceira testemunha era uma romena. Ela se sentou na
sala de Wallander com um bebê no colo durante toda a entrevista. Sua
intérprete não falava muito bem o sueco, mas Wallander achava que
estava tendo uma boa ideia do que a moça dizia. Ela tinha seguido pelo
mesmo caminho percorrido pelo somali morto e cruzara com ele na
caminhada de volta ao campo de refugiados.

— Levou quanto tempo? Quanto tempo entre o encontro e os
tiros?

— Três minutos, talvez.
— Viu mais alguém? A mulher fez que sim, e Wallander se

debruçou sobre a mesa, em suspense.
— Onde? Mostre-me no mapa! a intérprete segurou a criança

enquanto a moça procurava no mapa. — Aqui, disse ela, pondo uma
caneta em cima do ponto. Wallander viu que �cava bem perto do local
do crime.

— Me conte a respeito. Não tenha pressa. Pense bem. A intérprete
traduzia e a moça não tinha pressa.

— Um homem de macacão azul. Estava parado ali.
— Como era ele?
— Não tinha muito cabelo.
— Que altura?
— Normal.
— Para você eu tenho uma altura normal? Wallander se pôs de pé.
— Ele era mais alto.
— Que idade?
— Não era jovem. Nem velho. Quem sabe uns quarenta e cinco.



— Ele a viu?
— Acho que não.
— O que ele estava fazendo ali parado no meio do campo?
— Comendo.
— Comendo?
— Estava comendo uma maçã. Wallander re�etiu uns instantes.
— Um homem de macacão azul parado num campo perto da

estrada comendo uma maçã. Foi isso mesmo que eu entendi?
— Exato.
— Ele estava sozinho?
— Eu não vi ninguém junto. Mas acho que não estava sozinho.
— Por que não?
— Parecia estar esperando alguém.
— Ele tinha alguma arma, algum tipo de arma? A moça pensou

bem de novo.
— Talvez houvesse um pacote marrom a seus pés. Ou talvez fosse

apenas lama.
— O que aconteceu depois que viu o homem?
— Voltei direto para casa o mais rápido que pude.
— Por que rápido?
— Não é muito bom encontrar com homens desconhecidos num

bosque. Wallander assentiu com a cabeça.
— Viu algum carro?
— Não. Nenhum carro.
— Será que poderia descrever esse homem com mais detalhes? Ela

pensou um tempão antes de responder. O bebê dormia nos braços da
intérprete.

— Ele parecia ser forte. Acho que tinha mãos bem grandes.
— De que cor era o cabelo? O pouco que ele tinha.
— Cor de sueco.
— Loiro?
— Isso. E era careca, assim. Ela desenhou uma meia-lua no ar.
Depois disso a moça teve permissão de voltar ao campo de

refugiados. Wallander foi buscar um café. Svedberg lhe perguntou se

À



queria pizza. Ele fez que sim. Às nove horas da noite, a equipe se reuniu
no refeitório. Wallander achou que todos, à exceção de Nàslund,
continuavam surpreendentemente alertas. Nàslund estava resfriado e
com febre, mas, teimoso, não queria ir para casa. Enquanto dividiam as
pizzas e os sanduíches, Wallander tentou fazer um resumo. Tirou um
quadro da parede e projetou um slide que mostrava um mapa do local
do crime. Tinha posto um xis onde o somali fora baleado e desenhado
os movimentos e a localização das duas testemunhas.

— De modo que não estamos completamente desprovidos de
pistas, neste caso. Temos a hora e temos duas testemunhas con�áveis.
Alguns minutos antes do primeiro tiro, a moça romena viu um homem
de macacão azul parado na beira da estrada. Isso encaixa exatamente
com o tempo que o morto deve ter levado para chegar ao local. E
sabemos também que o assassino saiu num Citroen e tomou o rumo
sudoeste.

A apresentação foi interrompida quando Rydberg entrou no
refeitório. Todos caíram na risada. O policial estava coberto de lama até
o queixo. Chutou fora seus sapatos imundos e encharcados e pegou o
sanduíche que alguém lhe estendera.

— Chegou bem a tempo, falou Wallander. — O que descobriu?
— Vasculhei aquele lodaçal durante duas horas. A romena apontou

direitinho o local onde o sujeito provavelmente estava parado. Tiramos
moldes das pegadas que havia por lá. De botas de borracha. E ela falou
que era isso que o homem calçava. Botas comuns de borracha, verdes.
Depois achei o miolo de uma maçã.

Rydberg tirou um saco plástico do bolso.
— Com um pouquinho de sorte, talvez a gente consiga impressões

nisto aqui.
— E dá para tirar impressões de um miolo de maçã? Wallander

estava curioso.
— Dá para tirar impressão de qualquer coisa. Talvez haja um �o de

cabelo, um pouco de saliva, fragmentos de pele. Dito isso, colocou o
saco plástico sobre a mesa com o maior cuidado, como se fosse de



porcelana. — Depois segui as pegadas. E se o tal da maçã for o nosso
assassino, eis o que eu acho que aconteceu.

Rydberg pegou a caneta de dentro do bloco e foi até o mapa
projetado na parede.

— Ele viu o somali andando na estrada. Aí jogou fora o miolo da
maçã e entrou diretamente na frente do homem. Dava para ver o rastro
de lama na estrada. Ali ele disparou seus dois tiros, a uma distância de
cerca de quatro metros. Depois se virou e correu uns cinquenta metros
pela estrada, para longe do local. O caminho faz uma curva ali e a
estrada alarga um pouquinho, o que possibilita a um carro manobrar e
virar no sentido contrário. E, com certeza, havia marcas de pneus. E
também encontramos duas pontas de cigarro.

Rydberg tirou então o segundo saco plástico do bolso.
— Aí o sujeito pulou para o carro e tomou a direção sul. Acho que

foi assim que aconteceu. Falando nisso, acho que vou mandar a conta
do tintureiro para o departamento de polícia.

— Eu assino, prometeu Wallander. — Mas agora temos de pensar.
Rydberg levantou a mão, como se estivesse na escola.

— Tenho algumas ideias. Em primeiro lugar, estou certo de que
eram dois. Um esperando no carro e um que jogou.

— Por que acha isso? Perguntou Wallander.
— Quem escolhe comer uma maçã numa situação tensa com

certeza não é fumante. Acho que havia uma pessoa esperando perto do
carro. Um fumante. E um assassino que comeu uma maçã.

— Parece razoável.
— Também tenho um palpite de que a coisa toda foi

cuidadosamente planejada. Não é tão difícil assim chegar à conclusão de
que os refugiados de Hageholm usam aquela estrada para esticar as
pernas. Em geral devem sair em grupo. Mas de vez em quando alguém
dá um passeio sozinho. Se você então bota uma roupa de agricultor,
ninguém vai suspeitar de nada. E o local foi muito bem escolhido,
porque o carro podia �car esperando ali na estrada, pertinho, sem ser
visto. Por isso, acho que esse crime insensato foi uma execução a sangue-



frio. A única coisa que os assassinos não sabiam é quem iria aparecer
naquela estrada sozinho. Aliás, isso não tinha a menor importância.

O refeitório estava em silêncio completo. A análise de Rydberg fora
tão clara que ninguém tinha mais nada a dizer. A brutalidade do crime
�cou transparente. Foi Svedberg quem �nalmente rompeu o silêncio.
Um mensageiro trouxe uma �ta cassete do Sydsvensan. Alguém foi
buscar um gravador. Wallander reconheceu a voz. Era o mesmo homem
que ligara duas vezes para ele, com ameaças.

— Vamos mandar a �ta para Estocolmo. Talvez consigam
descobrir alguma coisa com as análises.

— Também acho que devíamos descobrir que tipo de maçã o
homem estava comendo, disse Rydberg. — Com um pouco de sorte, é
capaz de a gente descobrir onde foi comprada. Depois começaram a
falar sobre o motivo.

— Ódio racial, falou Wallander. — O que pode signi�car várias
coisas. Mas presumo que vamos ter de começar a fuçar nesses grupos
neonazistas suecos. Obviamente, entramos numa fase bem mais séria.
Agora não estão se limitando a pichar slogans. Agora estão jogando
bombas e matando gente. Mas acho que não foram as mesmas pessoas,
os que �zeram isto e os que incendiaram os barracões daquele campo.
Continuo achando que o fogo foi obra de algum imbecil ou de algum
bêbado de saco cheio dos refugiados. O homicídio é diferente. Ou foi
obra de indivíduos agindo por conta própria, ou de envolvidos de
alguma maneira com um desses movimentos. E temos de dar um bom
safanão nessa gente. Também precisamos apelar para o público e pedir
algumas pistas. Estou pensando em pedir a Estocolmo que nos ajude a
mapear esses movimentos neonazistas. Este crime vale por um alarme
nacional. O que signi�ca que teremos todos os recursos de que
precisarmos. Além do mais, alguém deve ter visto o Citroen.

— Tem um clube de proprietários de Citroen, interveio Nàslund,
com voz rouca. — Podíamos checar a lista de sócios com a lista de
veículos registrados. O pessoal do clube com certeza sabe de todo
Citroen que circula pelas estradas do país.



As tarefas foram distribuídas. Eram quase dez e meia quando a
reunião terminou. Não passou pela cabeça de ninguém ir embora para
casa.

Wallander organizou uma entrevista coletiva improvisada no
saguão da delegacia. De novo, pediu a qualquer pessoa que tivesse visto
um Citroen na E14 para entrar em contato com a polícia. Também
forneceu uma descrição preliminar do assassino. Quando terminou,
choveram perguntas.

— Agora não. Já disse tudo o que tinha para dizer.
No caminho de volta para sua sala, Hanson apareceu perguntando

se ele queria ver um vídeo do debate do qual o chefe da polícia nacional
participara.

— Melhor não. Não no momento, pelo menos. Limpou a mesa.
Grudou no aparelho o lembrete para não esquecer de ligar para a irmã.
Depois chamou Gõran Boman em casa. Foi Boman quem atendeu.

— Como vão as coisas por aí?
— Temos várias pistas. Mas vamos ter de dar duro.
— Também tenho boas notícias para você.
— Era o que eu estava esperando.
— Nossos colegas de Sõlvesborg encontraram Nils Velander. Pelo

visto ele tem um barco num estaleiro aonde vai trabalhar de vez em
quando. A transcrição do interrogatório vem amanhã, mas me contaram
o mais importante. Ele diz que ganhou o dinheiro do saco plástico no
negócio de lingerie. E concordou em trocar as notas por outras, para
podermos conferir as impressões digitais.

— O Banco União aqui de Ystad. Precisamos descobrir se é
possível rastrear os números da notas.

— O dinheiro vai chegar amanhã. Mas, para ser franco, não acho
que seja ele.

— Por que não?
— Não sei.
— Pensei que tivesse dito que tinha boas notícias para mim.
— E tenho. Estou chegando lá. A terceira mulher. Achei que você

não se importaria se eu fosse falar com ela sozinho.



— Claro que não.
— Você deve estar lembrado de que o nome é Ellen Magnusson.

Tem sessenta anos e trabalha numa das farmácias aqui de Kristianstad.
Na verdade eu já a conhecia. Vários anos atrás ela atropelou um operário
que trabalhava na manutenção de uma estrada e matou o rapaz. Perto
do aeroporto em Everõd. Disse que tinha sido ofuscada pelo sol. E com
certeza era verdade. Em 1955 deu à luz um menino e registrou-o como
�lho de pai desconhecido. Seu nome é Erik e mora em Malmõ. É
funcionário público da prefeitura. Fui até a casa dela. Ela me pareceu
assustada e preocupada, como se estivesse esperando a polícia aparecer.
Negou que Johannes Lõvgren fosse o pai do rapaz, mas �quei com a
impressão de que estava mentindo. Se você quiser con�ar na minha
capacidade de julgamento, gostaria de me concentrar nela. É claro que
não vou me esquecer do tra�cante de calcinhas e da mãe dele.

— Nas próximas vinte e quatro horas com certeza eu não vou
conseguir fazer muita coisa além do que já temos para fazer. E agradeço
muito o tempo que você está gastando nisso.

— Eu mando os papéis amanhã. E o dinheiro. Presumo que você
vai ter de nos mandar um recibo.

— Quando tudo isso acabar, vamos sentar e tomar um uísque.
— Vai haver uma conferência no castelo Snogeholm em março,

sobre as novas rotas de narcóticos no Leste Europeu. Que lhe parece?
— Uma boa ideia. Desligaram, e Wallander foi até a sala de

Martinson ver se havia alguma informação sobre o Citroen que estavam
procurando. Martinson balançou a cabeça. Nada, por enquanto.

Wallander voltou a sua sala e pôs os pés sobre a mesa. Eram onze e
meia. Devagar, deixou que os pensamentos fossem tomando forma.
Primeiro repassou metodicamente na cabeça o assassinato ocorrido no
campo de refugiados. Teria esquecido de algum detalhe? Haveria algum
furo na interpretação que Rydberg dera aos acontecimentos, ou outro
elemento em que devesse estar trabalhando no momento? A seu ver, a
investigação estava prosseguindo com toda a e�ciência, tanto quanto
seria de se esperar. Tudo o que podiam fazer era aguardar as várias
análises técnicas e torcer para que o veículo fosse encontrado. Mudou de



posição na cadeira, afrouxou a gravata e pensou no que Gõran Boman
lhe contara. Tinha plena con�ança em sua capacidade de julgamento. Se
Boman achava que a mulher mentira, então sem dúvida nenhuma ela
mentira. Mas e quanto a Nils Velander, por que ele estava pegando tão
leve com o sujeito?

Tirou os pés de cima da mesa e puxou uma folha de papel. Depois
elaborou uma lista de tudo o que tinha para fazer nos próximos dias.
Também decidiu tentar convencer o Banco União a abrir suas portas
para ele no dia seguinte, embora fosse um sábado. Terminada a lista,
levantou e se espreguiçou. Passava um pouco da meia-noite. Do lado de
fora da sala, no corredor, ouvia Hanson conversando com Martinson,
mas não entendia o que estavam dizendo. Do outro lado da janela, uma
lâmpada de rua balançava ao vento. Sentia-se suado e sujo e pensou em
tomar uma ducha no vestiário do distrito, no andar de baixo. Abriu a
vidraça e respirou o ar frio. Parara de chover. Era impossível não sentir a
inquietude que o dominava. Como fariam para evitar que o assassino
agisse novamente? A próxima vítima seria uma mulher, em retribuição à
morte de Maria Lõvgren. Sentou-se de novo e pegou uma pasta, com os
dados dos campos de refugiados de Skåne. Era improvável que o
assassino voltasse a Hageholm. Mas havia inúmeras alternativas
possíveis. E se o assassino selecionasse sua próxima vítima tão ao acaso
quanto a de Hageholm, eles tinham ainda menos com o que trabalhar.
Afastando a pasta para um lado, en�ou uma folha de papel na máquina
de escrever. Era quase meia-noite e meia. Achou que talvez fosse um
bom momento para redigir um memorando a Bjõrk. Bem nesse
momento, a porta se abriu e Svedberg entrou.

— Novidades?
— Pode-se dizer que sim, falou Svedberg, com ar infeliz.
— O que foi?
— Não sei bem como lhe contar. Mas acabamos de receber um

telefonema de um agricultor de Lóderup.
— Ele viu o Citroen?
— Não. Mas diz que seu pai estava andando pelo campo de

pijama. Com uma mala na mão. Wallander �cou sem fala.



— Que droga é essa que você está me falando?
— O sujeito que ligou parecia bastante lúcido. Na verdade estava

querendo falar com você. Mas o PABX transferiu a ligação para mim,
por engano. Achei melhor deixar que você decidisse o que fazer.

Wallander �cou imóvel, sem nenhuma expressão no rosto. Depois
se levantou.

— Onde, exatamente?
— Ao que tudo indica, seu pai estava andando pela estrada

principal.
— Eu cuido disso. Volto assim que puder. Diga para me darem

uma viatura com rádio, de modo que se alguma coisa acontecer vocês
possam entrar em contato comigo.

— Quer que eu ou algum outro vá junto? Wallander balançou a
cabeça.

— Meu pai está senil. Preciso dar um jeito de interná-lo numa casa
de repouso.

Svedberg providenciou as chaves de uma viatura com rádio.
Quando ia atravessando a porta principal, Wallander reparou num
homem parado em pé em meio às sombras. Reconheceu-o; era repórter
de um jornal vespertino.

— Não quero que ele me siga, falou a Svedberg. O policial acenou
com a cabeça. — Espere até eu dar ré com o meu carro e deixar o motor
morrer bem na frente do carro dele. Aí você sai.

Wallander entrou na viatura e esperou. Viu quando o repórter
correu para seu automóvel. Trinta segundos depois, Svedberg apareceu e
ele ligou o motor. O carro de Svedberg impediu que o do repórter desse
ré. Wallander foi embora.

Estava dirigindo rápido. Rápido demais. Ignorou o limite de
velocidade ao passar por Sandskogen. Além disso, estava praticamente
sozinho na estrada. Lebres aterrorizadas fugiam como �echas pelo asfalto
escorregadio. Ao chegar à cidade onde o pai morava, não precisou nem
mesmo procurar. Seus faróis iluminaram o velho, em seu pijama listrado
de azul, chapinhando descalço pelo mato. De chapéu, o velho chapéu,
arrastando uma mala enorme. Quando os faróis o cegaram, o pai ergueu



a mão diante dos olhos, aborrecido. E continuou andando. Com a
maior energia, como se estivesse indo para algum lugar especí�co.

Kurt Wallander desligou o motor, mas manteve os faróis acesos.
Depois entrou no mato também.

— Pai? Berrou ele. — O que está fazendo aqui a esta hora? O pai
não respondeu e continuou em frente. Wallander o seguiu até tropeçar,
cair e se molhar até a cintura. — Pai? Berrou de novo. — Pare! Aonde
está indo? Nenhuma resposta. O pai parecia estar indo mais rápido.
Logo estariam desembocando na estrada principal. Wallander correu
para alcançá-lo e pegou-o pelo braço. Mas o pai se desvencilhou e
continuou em frente. Aí Kurt Wallander �cou furioso. — Polícia,
berrou ele. — Se não parar agora, vamos disparar um tiro de
advertência. O pai parou na hora e se virou. Wallander percebeu que ele
piscava muito, sob a luminosidade dos faróis.

— Eu não disse? O velho berrou. — Você está querendo me matar!
Depois jogou a mala para cima de Wallander. A mala se abriu e expôs ao
mundo seu conteúdo: cuecas sujas, tubos de tinta e pincéis.

Wallander sentiu uma dor imensa invadi-lo. O pai saíra andando
no meio da noite com a ideia na cabeça atordoada de que estava indo
para a Itália.

— Calma, pai. É que achei mais conveniente levá-lo de carro até a
estação. É melhor. O pai lhe lançou um olhar cético.

— Não acredito.
— Mas é claro que vou levar meu pai até a estação, se ele vai viajar.
Wallander pegou a mala, fechou a tampa e foi para o carro.

Guardou-a no porta-malas e parou para esperar. O pai parecia um
animal selvagem hipnotizado por faróis brilhando na escuridão. Um
animal perseguido até a exaustão e que agora simplesmente esperava
pelo tiro fatal. Depois o velho começou a andar na direção do carro.
Wallander não conseguia decidir se o que via era uma expressão de
dignidade ou de humilhação. Abriu a porta de trás para ele entrar. Tinha
pegado um cobertor do porta-malas e o pôs em volta dos ombros do
pai. Levou um susto quando um homem saiu de repente das sombras.
Um homem de idade, vestido com um macacão sujo.



— Fui eu que liguei. Como estão as coisas?
— Está tudo bem. Obrigado por ter ligado.
— Foi puro acaso eu ter visto.
— Compreendo. Obrigado mais uma vez. Sentou-se atrás do

volante. Ao virar a cabeça, viu que o pai estava com tanto frio que
tremia por baixo do cobertor.

— Agora eu vou levá-lo até a estação, pai. Não vai demorar muito.
Foi direto para a entrada da emergência do hospital. Teve a sorte de

topar com o jovem médico que tratara de Maria Lõvgren. Explicou-lhe
o que ocorrera.

— Vamos deixar que �que internado esta noite, para observação,
falou o médico. — Talvez tenha pegado alguma coisa com o frio.
Amanhã a assistente social tentará encontrar um lugar para ele.

— Obrigado. Vou �car aqui um pouco com ele. Depois de secá-lo,
deitaram-no numa cama hospitalar.

— Vagão-leito para a Itália, falou ele. — Finalmente estou a
caminho.

Wallander se sentou numa cadeira, ao lado da cama.
— Isso mesmo. Agora você vai para a Itália. Passava das duas da

manhã quando deixou o hospital.
Cruzou a curta distância que o separava da delegacia. Todos, à

exceção de Hanson, tinham ido para casa. O policial estava assistindo à
gravação do debate do qual participara o chefe da polícia nacional.

— Alguma novidade?
— Nada, nada. Algumas informações, claro. Mas nada de tirar o

fôlego. Tomei a liberdade de enviar o pessoal para casa para descansar
um pouco.

— Fez bem. Engraçado ninguém ter ligado a respeito daquele
carro.

— Estava pensando justamente nisso. Talvez ele tenha avançado só
um pouco pela E14 e pegado uma das estradas vicinais. Dei uma olhada
nos mapas. Há um verdadeiro labirinto de estradinhas na área. Além de
uma imensa reserva �orestal aonde ninguém vai no inverno. As



patrulhas que estão vigiando os campos de refugiados vão passar um
pente-�no em todas elas, esta noite.

Wallander concordou com um gesto de cabeça.
— Vamos mandar um helicóptero quando amanhecer, continuou

Hanson. — O carro pode estar escondido em algum lugar daquele
parque. Se serviu de uma xícara de café. — Svedberg me falou de seu
pai. Como foi?

— Foi tudo bem. O velho está �cando gagá. Levei-o para o
hospital. Mas correu tudo bem.

— Vá para casa dormir um pouco. Você está abatido.
— Tenho umas coisas para redigir. Hanson desligou o vídeo.
— Vou me espichar aqui no sofá por umas horas.
Wallander foi para sua sala e se sentou à máquina de escrever. Os

olhos queimavam de cansaço. Contudo, a exaustão trouxe consigo uma
clareza inesperada. Primeiro um duplo homicídio. Aí a caçada policial
desencadeia outro homicídio, que temos de resolver rápido, para não
corrermos o risco de haver mais mortes. Tudo isso acontecera nos cinco
dias anteriores. Escreveu seu memorando a Bjõrk. E decidiu que deveria
ser entregue em mãos, já no aeroporto. Bocejou. Eram quinze para as
quatro. Estava cansado demais para pensar no pai. Só receava que a
assistente social do hospital não conseguisse encontrar uma boa solução
para o caso. O bilhete com o nome da irmã continuava pregado no
telefone. Dentro de poucas horas, quando amanhecesse, teria de ligar
para ela. Bocejou de novo e cheirou as axilas. Estava fedendo. Bem nesse
momento Hanson apareceu na porta entreaberta.

Wallander percebeu na hora que alguma coisa ocorrera.
— Temos algo.
— O quê?
— Um sujeito de Malmõ acabou de ligar dizendo que seu carro foi

furtado.
— Um Citroen? Hanson fez que sim.
— E como ele explica só ter dado pelo furto às quatro da manhã?
— Disse que estava indo para uma feira comercial em Gõteborg.



— Ele deu parte na delegacia de Malmõ? Hanson con�rmou.
Wallander agarrou o telefone. — Então vamos começar a nos mexer.

A polícia de Malmõ prometeu acelerar o interrogatório do homem.
Os números da placa do carro furtado, o modelo, o ano e a cor já
estavam sendo enviados para o país inteiro.

— BBM 160, falou Hanson. — Um modelo tartaruga azul-claro
com teto branco. Quantos carros desse existem no país? Uns cem, no
máximo?

— Se não tiver sido enterrado, nós o encontraremos. A que horas
sai o sol?

— Por volta das oito ou nove horas.
— Assim que o sol sair, vamos pôr um helicóptero para procurar

naquele parque �orestal. Você cuida disso. Hanson balançou a cabeça. Já
ia saindo da sala quando se lembrou de uma coisa que esquecera de dizer
de tão cansado que estava. — Droga! Tem mais uma coisa.

— Sim?
— O cara que ligou dizendo que o carro foi furtado. Ele é da

polícia.
Wallander olhou espantado para Hanson.
— Da polícia? O que você quer dizer com isso?
— Que ele é da polícia. Que nem você e eu.

*   *   *   



K

Onze

URT WALLANDER entrou numa das celas de detenção da
delegacia e se deitou para tirar um cochilo. Depois de muito

esforço, conseguiu ativar a função despertador do relógio de pulso. Iria
se permitir duas horas de sono.

Quando o bipe no pulso o acordou, estava com uma ligeira dor de
cabeça. A primeira coisa que veio à mente foi o pai. Pegou alguns
analgésicos do primeiro estojo de emergência que achou dentro de um
armário e os engoliu com uma xícara de café morno. Depois �cou ali
parado um tempo, tentando decidir se tomava um banho antes ou
ligava para a irmã em Estocolmo. No �m, acabou descendo até o
vestiário e entrou no chuveiro. A dor de cabeça sumiu aos poucos. Mas
continuava sentindo o corpo pesado de cansaço ao afundar na cadeira da
mesa. Eram sete e quinze. Sabia que a irmã levantava cedo. E ela
atendeu quase ao primeiro toque. O mais delicadamente possível,
contou o que tinha acontecido.

— Por que não me ligou antes? A irmã estava indignada. — Não é
possível que você não tenha notado o que estava acontecendo.

— Acho que reparei tarde demais. A resposta foi evasiva.
Concordaram que ela deveria esperar para saber o resultado da conversa
com a assistente social do hospital antes de decidir quando iria para lá.

— Como vão Mona e Linda? Perguntou ela, quase no �m da
conversa. Só então Wallander lembrou que a irmã não sabia da
separação.

— Estão bem. Eu ligo depois. Em seguida foi para o hospital. A
temperatura caíra de novo e estava abaixo de zero. Um vento gelado



soprava por toda a cidade, vindo do sudoeste.
Uma enfermeira que acabara de receber o relatório do turno da

noite disse a Wallander que o pai dormira um sono agitado. Mas que
pelo visto não sofrera nenhum dano físico com seu passeio noturno pelo
mato.

Wallander decidiu adiar o encontro com o pai para depois da
conversa com a assistente social. Não con�ava em assistentes sociais.
Quantas vezes, em sua carreira, já não topara com tipos diversos de
agentes do bem-estar social equivocados, cheios de ideias erradas sobre o
que devia ser feito na hora em que a polícia prendia algum menor
infrator. Assistentes sociais eram gente mole que cedia com facilidade
excessiva, quando, na sua opinião, deviam fazer exigências especí�cas.
Mais de uma vez se irritara com esse pessoal porque, a seu ver, as
atitudes brandas que adotavam só serviam para incentivar os jovens
infratores a violar a lei novamente. Mas talvez a assistente social do
hospital seja diferente, pensou. Após curta espera, foi recebido por uma
mulher na casa dos cinquenta anos. Wallander relatou o súbito declínio
do pai. Como fora inesperado, como se sentia impotente.

— Talvez seja apenas temporário, falou ela. — Às vezes os idosos
sofrem de uma confusão mental passageira. Talvez seja su�ciente
providenciar para que ele seja assistido regularmente em casa mesmo.
Agora, se estiver cronicamente senil, teremos de achar outra solução.
Decidiram que o pai deveria �car internado durante o �m de semana.
Depois ela conversaria com os médicos sobre o que fazer em seguida.

Wallander se levantou. A mulher parecia entender do assunto.
— É difícil saber como agir. Ela concordou.
— Não há nada mais problemático do que nos vermos forçados a

bancar os pais de nossos pais. Eu sei. Minha mãe acabou �cando tão
difícil que não pude mais �car com ela em casa.

Kurt Wallander foi visitar o pai, que estava numa enfermaria com
quatro camas. Todas elas ocupadas. Um homem com gesso, outro todo
encolhido, como se estivesse com muita dor de barriga. O pai de
Wallander estava deitado de costas, olhando para o teto.



— Como vai indo, pai? Levou alguns momentos para vir a
resposta.

— Me deixe em paz. Ele falou em voz baixa. Sem o menor traço de
petulância mal-humorada. Wallander teve a impressão de que a voz do
pai estava cheia de dor. Sentou-se na beira da cama uns momentos.
Depois foi embora.

— Eu volto, pai. E Kristina mandou lembrança. Wallander saiu
depressa do hospital, carregando um forte sentimento de impotência. O
vento gelado lhe mordia o rosto. Não estava com vontade de voltar à
delegacia, de maneira que ligou para Hanson do telefone barulhento do
carro.

— Vou até Malmõ. E o helicóptero, já está trabalhando?
— Está dando buscas há meia hora. Por enquanto, nada. E temos

dois batalhões com cães na área. Se aquela droga de carro estiver em
algum lugar no parque, nós vamos encontrá-lo.

Wallander foi até Malmõ. O trânsito matinal estava um inferno.
Era constantemente forçado a passar para o acostamento por causa de
motoristas que faziam a ultrapassagem sem ter espaço su�ciente. Eu
devia ter saído numa radiopatrulha, pensou. Mas talvez isso já não faça
mais a menor diferença, hoje em dia. Eram nove e quinze quando
entrou na sala da delegacia de Malmõ onde o homem que tivera o carro
furtado esperava. Antes de entrar para falar com ele, conversou com o
policial que registrara a queixa.

— É verdade que ele é da polícia?
— Ele foi. Mas saiu e entrou para a reserva.
— Por quê? O policial deu de ombros. — Problema de nervos.

Não sei direito.
— Você o conhece?
— Sempre foi muito fechado. Mesmo tendo trabalhado com ele

dez anos, não dá para dizer que o conheço. Para ser franco, acho que
ninguém aqui teria condições de dizer isso.

— Mas deve ter alguém que o conheça bem. O policial deu de
ombros novamente. — Vou me informar. Mas qualquer um pode ter o
carro furtado.



Wallander entrou na sala e cumprimentou o homem, cujo nome
era Rune Bergman. Tinha cinquenta e três anos e estava aposentado
havia quatro. Um homem magro, de olhar nervoso e fugidio. Com uma
cicatriz comprida de facada em um dos lados do nariz.

Wallander pressentiu na hora que o homem sentado na sua frente
estava na defensiva. Não sabia dizer por quê. A sensação porém era forte
e aumentou ainda mais à medida que a conversa progrediu.

— Diga-me o que aconteceu. Às quatro da madrugada você deu
pela falta do carro.

— Eu estava indo para Gõteborg. Gosto de sair antes do
amanhecer, se a estrada é longa. Quando saí, o carro não estava mais lá.

— Na garagem ou no estacionamento?
— Na rua de casa. Eu tenho uma garagem. Mas tem tanta porcaria

lá dentro que o carro não cabe mais.
— Onde mora?
— Perto de Jãgersrõ, numa casa geminada.
— Acha possível que algum vizinho tenha visto algo?
— Perguntei, mas ninguém viu nem ouviu nada.
— Quando foi a última vez que viu o carro?
— Passei o dia dentro de casa. Só que o carro estava lá na noite

anterior.
— Trancado?
— Claro que estava trancado.
— Tinha trava de direção?
— Infelizmente, não. Ela quebrou. As respostas saíam com

facilidade. No entanto, Wallander não conseguia se livrar da ideia de
que o sujeito estava na defensiva.

— Que tipo de feira comercial era essa, da qual ia participar? O
homem sentado à sua frente manifestou surpresa.

— O que isso tem a ver com o caso?
— Nada. Só queria saber.
— Uma feira de aeronáutica, se quer mesmo saber.
— Feira de aeronáutica?



— Eu me interesso por aviões antigos. E faço muito
aeromodelismo.

— É verdade que passou para a reserva?
— E que raios isso tem a ver com meu carro furtado?
— Nada.
— Por que não começa a procurar o meu carro, em vez de �car

metendo o bedelho na minha vida pessoal?
— Já começamos. Como sabe, achamos que a pessoa que roubou

seu carro pode ter cometido um assassinato. Ou talvez devêssemos dizer
uma execução. O homem olhou-o bem nos olhos. O pisca-pisca nervoso
tinha parado repentinamente.

— Foi o que ouvi dizer. Wallander não tinha mais perguntas.
— Pensei em ir até sua casa. Assim posso ver onde o carro estava

estacionado.
— Não posso convidá-lo para um café. A casa está na maior

bagunça.
— É casado?
— Divorciado.
Foram no carro de Wallander. Era uma área antiga da cidade, cheia

de casas geminadas, localizada bem atrás da pista de trote de Jãgersrõ.
Pararam diante de uma casa de tijolos amarelos com um pequeno
gramado na frente.

— Era aqui que o carro estava, bem onde está parado. Bem aqui.
Wallander recuou alguns metros e saltaram os dois. O inspetor

reparou que o carro devia estar estacionado entre duas lâmpadas de rua.
— Tem muitos carros estacionados nesta rua, à noite?
— Em geral tem um na frente de cada casa. Muita gente tem dois

carros. E nas garagens só cabe um. Wallander apontou para as lâmpadas.
— Estão funcionando?
— Estão. Eu sempre troco quando há alguma queimada.
Wallander olhou em volta, pensando. Não tinha mais perguntas.
— Suponho que voltaremos a entrar em contato com você.
— Eu quero meu carro de volta. De repente o inspetor se deu

conta de que havia mais uma pergunta.



— Tem porte de arma? Possui alguma arma? O homem enrijeceu
todo. Naquele momento, uma ideia maluca cruzou pela cabeça de Kurt
Wallander. O furto do carro não passava de invenção. Aquele homem a
seu lado era um dos dois que haviam atirado no somali no dia anterior.

— Que porra você está insinuando? Porte de arma? Não vai me
dizer que você é tão cretino a ponto de achar que eu tive alguma coisa a
ver com aquilo?

— Você já foi policial, de modo que deve saber que nós temos que
fazer todo tipo de pergunta. Tem alguma arma em casa?

— Tenho armas e tenho porte para elas.
— Que tipo de armas?
— Eu gosto de caçar, de vez em quando. Tenho um Mauser para

caçar alce.
— Alguma outra?
— Uma espingarda. Uma Lanber Baron. É uma arma espanhola.

Para caçar coelho.
— Estou pensando em mandar alguém buscar as armas.
— Por quê?
— Porque o homem assassinado ontem foi baleado bem de perto

com uma espingarda. O homem lhe deu um olhar de desprezo.
— Você está louco. Completamente louco.
Wallander foi embora. Direto para a delegacia de polícia de

Malmõ. Pediu para usar o telefone e ligou para Ystad. Ainda não fora
achado nenhum carro. Depois pediu para falar com o policial
encarregado da divisão de homicídios e crimes violentos em Malmõ.
Wallander já o conhecia e o achava insuportável e prepotente. Fora na
mesma ocasião em que conhecera Gõran Boman. Explicou o caso que
estava investigando.

— Quero fazer um exame das armas dele. E quero que seja dada
uma busca na casa. Quero saber se tem alguma ligação com organizações
racistas. O policial o encarou demoradamente.

— Tem algum motivo para acreditar que ele inventou essa história
sobre o furto do carro? Que esteja envolvido em assassinato?

— Ele possui algumas armas. E nós temos de investigar tudo.



— Existem centenas de milhares de espingardas neste país. E o que
o leva a pensar que pode conseguir uma autorização de busca quando o
caso é sobre um carro furtado?

— Este caso tem prioridade máxima. Wallander estava começando
a �car irritado. — Eu ligo para o chefe de polícia da comarca. Para o
chefe da polícia nacional se for preciso.

— Vou ver o que posso fazer. Mas nunca dá muito ibope �car
fuçando na vida pessoal de um colega. E o que acha que aconteceria se
por acaso esta história chegasse aos ouvidos da imprensa?

— Quero que se foda. Estou com três casos de homicídio nas
mãos. E alguém me prometeu mais um, que eu pretendo evitar.

A caminho de Ystad, Wallander parou no campo de refugiados de
Hageholm. Os peritos estavam justamente terminando a investigação.
No local, repassou a teoria de Rydberg sobre a maneira provável como o
crime fora cometido e achou que o colega estava certo. O carro com
toda a certeza tinha �cado parado bem onde Rydberg apontara. De
repente se deu conta de que esquecera de perguntar ao policial cujo
carro fora furtado se ele fumava. Ou se gostava de maçã. Seguiu para
Ystad. Era meio-dia. Entrando na delegacia, cruzou com uma
funcionária interina que saía para o almoço. Pediu-lhe que trouxesse
uma pizza. En�ou a cabeça na sala de Hanson; ainda nem sinal do carro.

— Reunião na minha sala em quinze minutos. Tente arrebanhar
todo mundo. Entre em contato por telefone com os que não estiverem
aqui.

Sem tirar o sobretudo, Wallander se sentou e ligou para a irmã de
novo. Decidiram que ele iria apanhá-la no aeroporto de Sturup às dez
horas da manhã do dia seguinte, um domingo. Depois passou a mão
pelo galo na testa, que agora começava a mudar para tons de amarelo,
preto e vermelho. Vinte minutos depois, todo mundo, à exceção de
Martinson e Svedberg, estava em sua sala.

— Svedberg está investigando uma pedreira, falou Rydberg. —
Alguém ligou e disse ter visto um carro misterioso por lá. Martinson está
tentando encontrar o paradeiro de alguém do clube do Citroen que



supostamente sabe absolutamente tudo sobre todos os Citroens
existentes em Skåne. Um dermatologista de Lund.

— Um dermatologista de Lund? Wallander estava espantado.
— Conheço uma puta que coleciona selos, falou Rydberg. — Por

que um dermatologista não pode ser louco por Citroens?
Wallander fez um relato breve de seu encontro com o policial

aposentado de Malmõ. Não pôde deixar de sentir o quanto seu
argumento parecia oco, quando disse que pedira uma investigação
completa do homem.

— Não me parece muito provável, comentou Hanson. — Um
policial que quer cometer um assassinato não seria burro de ir dar
queixa do furto do carro, não é mesmo?

— Talvez não, concordou Wallander. — Mas não podemos nos dar
ao luxo de ignorar nenhuma pista, por menor que seja e por mais
improvável que pareça. Em seguida a discussão se concentrou no carro
desaparecido.

— Estamos recebendo muitas informações do público, disse
Hanson. — O que reforça minha crença de que esse carro nunca saiu da
região.

Wallander desdobrou o mapa topográ�co, e todos se debruçaram
sobre ele, como se estivessem se preparando para uma batalha.

— Os lagos, disse Rydberg. — O Krageholm, o Svaneholm.
Vamos imaginar que tenham ido até um deles e jogado o carro na água.
Tem estradinha espalhada em tudo quanto é canto.

— Ainda assim me parece muito arriscado, objetou Wallander. —
Poderiam ter sido vistos por alguém. Decidiram assim mesmo fazer uma
dragagem dos lagos ao longo das margens. E mandar mais alguns
homens para dar busca em estábulos abandonados.

Um batalhão vindo de Malmõ e equipado com cães farejadores
havia revirado a reserva �orestal sem encontrar nem sinal do veículo. A
busca por helicóptero também não produzira nenhum resultado.

— Será que o seu árabe se enganou? Perguntou Hanson. Wallander
re�etiu alguns momentos.



— Vamos chamá-lo de novo. E vamos testá-lo com seis tipos
diferentes de carro. Inclusive um Citroen. Hanson prometeu se
incumbir da testemunha. Em seguida passaram a um resumo das
investigações sobre os criminosos de Lenarp. Também nesse caso o carro
que o caminhoneiro vira logo de manhã cedinho não aparecera.

Wallander percebeu que seus homens estavam cansados. Era
sábado, e vários deles vinham trabalhando sem parar havia muito
tempo.

— Vamos deixar Lenarp de molho até segunda de manhã. No
momento, vamos nos concentrar no campo de Hageholm. Todos os que
não forem necessários no momento devem ir para casa descansar um
pouco. Pelo visto, a semana que vem vai ser tão movimentada quando
esta. Aí lembrou-se de que Bjõrk estaria de volta na segunda. — Bjõrk
vai reassumir o comando. De modo que quero aproveitar a
oportunidade para agradecer a todos vocês o esforço feito até agora.

— Será que passamos? Perguntou Hanson, com sarcasmo.
— Vocês tiraram boas notas.
Depois da reunião, Wallander pediu a Rydberg que �casse mais um

pouco. Queria conversar a respeito de toda a situação com alguém, só
que com calma, sossegado. E Rydberg era, como sempre, o policial cuja
opinião mais respeitava. Contou sobre os resultados das investigações de
Gõran Boman em Kristianstad. Rydberg meneou a cabeça pensativo.
Wallander percebeu que o colega estava obviamente hesitante.

— Pode ser que isso tudo dê em água, falou Rydberg. — Esse
duplo homicídio me deixa cada vez mais intrigado, quanto mais penso a
respeito.

— Como assim?
— Não consigo esquecer do que aquela mulher disse antes de

morrer. Tenho a impressão de que lá no fundo de sua consciência
atormentada e ferida ela sabia que o marido estava morto. E que seria a
próxima. Eu penso que, quando não resta mais nada, é do instinto
humano oferecer a solução do mistério. Ela disse uma única palavra:
"estrangeiro". E repetiu. Quatro ou cinco vezes. Tem de haver um
signi�cado nisso. E temos também aquele laço. O nó. Você mesmo



disse. Os assassinatos cheiram a vingança e ódio. Mas continuamos
procurando numa direção completamente diferente.

— Svedberg fez uma lista de todos os parentes de Lõvgren. Não
tem nenhum estrangeiro. Só agricultores suecos e um ou dois artesãos.

— Não se esqueça de que o homem levava uma vida dupla.
Nystrõm falou que o vizinho que ele conhecia havia quarenta anos era
um homem comum. Sem posses. Dois dias depois descobrimos que
nada disso era verdade. O que impede que a gente acabe descobrindo
mais fundos falsos nessa história?

— Então o que acha que devíamos fazer?
— Exatamente o que estamos fazendo. Mas permanecer abertos à

possibilidade de que podemos estar na pista errada.
Em seguida mudaram a conversa para o somali assassinado. Desde

a hora em que saíra de Malmõ, Wallander estava com uma ideia na
cabeça.

— Dá para aguentar alguns minutos mais?
— Claro. Rydberg respondeu um tanto surpreso.
— Claro que sim.
— Tinha alguma coisa com aquele policial. Eu sei que não passa de

um palpite. Um negócio muito pouco con�ável para um policial. Mas
acho que devíamos �car de olho no sujeito, você e eu. Pelo menos
durante o �m de semana. Aí saberemos se devemos continuar com a
campana e pedir reforços. Porém, se eu estiver certo, ou seja, se ele
estiver mesmo envolvido, se o carro não tiver sido furtado coisa
nenhuma, acho que esse cara deve estar se sentindo meio inquieto.

— Eu concordo com Hanson, quando ele diz que policial nenhum
seria burro a ponto de �ngir que seu carro foi furtado se estivesse
planejando um assassinato.

— Acho que vocês dois estão enganados. Da mesma forma como
ele se enganou. Achando que só porque um dia já foi policial, isso
eliminaria qualquer suspeita. Rydberg esfregou a perna ruim.

— Faremos como você quer, então. O que eu acredito ou deixo de
acreditar é irrelevante. Se você acha que é importante para as
investigações, vamos lá. Era hora do almoço. Rydberg disse que poderia



perfeitamente �car na campana até meia-noite. Wallander lhe deu o
endereço. Bem nesse momento, a mocinha temporária entrou na sala
com a pizza que ele pedira.

— Já almoçou? Wallander perguntou.
— Já, respondeu Rydberg, hesitante.
— Que almoçou, que nada. Coma esta aqui que eu peço outra.
Rydberg comeu a pizza sentado à mesa de Wallander. Depois

limpou a boca e se levantou.
— Pode ser que você esteja certo.
— Pode ser, concordou Wallander.
No restante do dia não aconteceu nada. O carro continuava

desaparecido. O corpo de bombeiros dragou os lagos sem nada
encontrar, exceto algumas peças de um antigo trator. Do público
chegaram apenas poucas informações.

Os repórteres dos jornais, rádio e televisão ligavam sem parar,
querendo uma atualização das notícias. Wallander repetiu o apelo para
que qualquer pessoa que soubesse algo a respeito de um Citroen azul-
claro ligasse para a polícia. Diretores nervosos de campos de refugiados
telefonaram exigindo maior proteção policial. Wallander respondeu a
todos com quanta paciência lhe foi possível. Às quatro da tarde, uma
senhora idosa foi atropelada e morta em Bjàresjõ. Svedberg, que voltara
da pedreira, liderou a investigação, ainda que Wallander tivesse lhe
prometido a tarde de folga. Nàslund voltou às cinco, e Wallander
percebeu pela voz que estava meio calibrado. Queria saber se havia
acontecido mais alguma coisa ou se podia ir a uma festa em Skillinge.
Wallander lhe disse para ir. Ligou duas vezes para o hospital, querendo
saber do pai. Eles lhe disseram que o pai estava cansado e pouco
comunicativo. Logo depois da conversa com Nàslund, ligou para Sten
Widén. Uma voz familiar de mulher atendeu.

— Eu sou aquele homem que ajudou você com a escada. O que
você sacou que era policial. Gostaria de falar com Sten.

— Ele está na Dinamarca comprando cavalos, retrucou a jovem,
cujo nome era Louise.

— E quando ele volta?



— Quem sabe amanhã.
— Você pode pedir para ele me ligar?
— Claro.
Wallander desligou. Com a nítida impressão de que Sten Widén

não estava na Dinamarca coisa nenhuma. Talvez estivesse bem ao lado
da jovem, escutando tudo. Talvez estivessem juntos na cama
desarrumada, quando ligou. Nem uma palavra de Rydberg. Deu o
memorando para um dos policiais de plantão, que prometeu entregá-lo
a Bjõrk assim que ele desembarcasse do avião no aeroporto de Sturup,
aquela noite. Depois se concentrou nas contas que esquecera de quitar
no dia 1. Preencheu uma pilha de ordens de pagamento postais e pôs
dentro de um envelope pardo, junto com um cheque. Percebeu que não
teria condições de comprar nem um videocassete nem um estéreo aquele
mês. Em seguida, preencheu um questionário sobre se pretendia
participar de uma viagem à Real Ópera de Copenhague no �m de
fevereiro. Respondeu que sim. Woyzeck era uma das óperas que ainda
não vira encenada. Às oito, leu o relatório de Svedberg sobre o acidente
fatal em Bjàresjõ. Era óbvio que não havia nenhum motivo para
indiciamento. A mulher resolvera atravessar a estrada bem na hora em
que passava um carro em baixa velocidade. O agricultor que dirigia o
carro não tivera culpa. Todas as testemunhas do acidente concordavam.
Fez uma anotação para que Anette Brolin recebesse o relatório da
investigação depois de feita a autópsia na morta. Às oito e meia, dois
sujeitos começaram a se esmurrar num prédio de apartamentos nos
arredores de Ystad. Peters e Norén conseguiram separar rapidamente os
combatentes. Eram dois irmãos já bem conhecidos da polícia. Brigavam
umas três vezes por ano. Um galgo foi declarado perdido na região de
Marsvinsholm. Uma vez que o cão fora avistado no sentido oeste,
passou a queixa para seus colegas de Skurup.

Às dez, saiu da delegacia. Fazia frio e o vento soprava em rajadas
fortes. O céu estava limpo e cheio de estrelas. Ainda nem sinal de neve.
Foi para casa vestir ceroulas e pegar um boné de lã. Distraído, também
regou as plantas murchas da janela da cozinha. Depois se dirigiu para
Malmõ. Norén estava de plantão naquela noite. Wallander prometera



ligar de tempos em tempos. Mas era de presumir que Norén já estivesse
sobrecarregado com Bjõrk, que logo mais iria perceber que suas férias
estavam de�nitivamente terminadas.

Wallander parou no restaurante de um hotel em Svedala. Hesitou
um pouco antes de se decidir por uma salada apenas. Duvidava que
aquela fosse a hora adequada para mudar seus hábitos alimentares. Mas
sabia também que podia pegar no sono se comesse demais antes de um
plantão noturno. Tomou várias xícaras de café bem forte depois de
acabar de jantar. Uma senhora de idade se aproximou de sua mesa,
querendo lhe vender um exemplar do Vakttornet. Comprou, achando
que seria uma leitura su�cientemente chata para durar a noite toda.
Pouco depois das onze, entrou na E14 outra vez e percorreu o último
trecho até Malmõ. De repente se pôs a duvidar do valor da tarefa que
impusera a Rydberg e a si mesmo. Até onde seria justi�cável con�ar na
intuição? Será que as objeções de Hanson e de Rydberg não deveriam ter
sido su�cientes para fazê-lo desistir da ideia de uma campana noturna?
Sentia-se inseguro, irresoluto. E a salada não fora o bastante.

Passavam poucos minutos das onze e meia quando entrou numa
rua transversal, nas proximidades da �leira de casas amarelas onde Rune
Bergman morava. Enterrou o boné na cabeça ao sair na noite gelada. À
volta toda, só havia casas às escuras. Ao longe, ouviu o rangido dos
pneus de um carro. Manteve-se na sombra o quanto foi possível e virou
na rua chamada Rosenallé. Quase de imediato avistou Rydberg, parado
ao lado de um castanheiro alto. O tronco era tão grosso que o escondia
por inteiro. Wallander descobriu-o porque era o único esconderijo
possível que lhe permitia uma boa visão da �leira de casas amarelas. O
inspetor se esgueirou até o formidável tronco de árvore. Rydberg estava
congelando. Esfregava as mãos uma na outra e batia com os pés no chão.

— Alguma coisa acontecendo?
— Muito pouco em doze horas. Às quatro, ele foi até um

supermercado aqui perto, fazer umas compras. Duas horas depois deu
uma saída para fechar o portão, que se abrira com o vento. Mas você
está certo, no �m das contas. O homem está decididamente na
defensiva.



Rydberg apontou para a casa pegada à de Rune Bergman.
— Aquela ali está vazia. Do jardim da frente dá para ver tanto a

rua como a porta dos fundos dele. Para o caso de dar na telha de o
homem escapulir por ali. Tem até um banco para sentar. Se estiver bem
agasalhado.

Wallander reparara, numa cabine telefônica a caminho da casa de
Bergman. Pediu para Rydberg ir até lá dar uma ligada para Norén. Se
não tivesse acontecido nada de urgente, Rydberg podia pegar o carro e ir
para casa.

— Eu volto lá pelas sete. Cuidado para não morrer congelado.
Rydberg se foi sem fazer ruído. Wallander �cou parado uns

instantes, olhando para a casa amarela. Havia luz em duas das janelas,
uma no térreo e outra no andar de cima. As cortinas estavam fechadas.
Olhou o relógio. Meia-noite e três minutos. Rydberg não tinha voltado.
De modo que devia estar tudo calmo na delegacia de Ystad. Atravessou
depressa a rua e abriu o portão para o jardim da casa vazia. Tateou no
escuro, à procura do banco que Rydberg mencionara. Dali, tinha uma
boa visão. Para se manter aquecido, começou a andar de um lado para
outro, cinco passos para a frente, cinco passos para trás. Quando olhou
o relógio de novo, eram só uma e dez. Ia ser uma noite comprida. Já
estava sentindo frio. Tentou passar o tempo examinando o céu estrelado.
Quando o pescoço começou a doer, voltou a andar de lá para cá. À uma
e meia a luz do térreo se apagou. Wallander achou estar escutando um
rádio no andar de cima.

Rime Bergman é bem noctívago, pensou. Talvez seja isso o que
acontece quando a pessoa se aposenta cedo. Às cinco para as duas passou
um carro, logo seguido por outro. Depois tudo silenciou novamente. A
luz estava acesa no andar de cima. Wallander congelava. Às cinco para as
três, a luz se apagou. Wallander tentou escutar o rádio. Mas estava tudo
quieto. Ele agitava os braços, para se manter aquecido. Na cabeça,
cantarolava a melodia de uma valsa de Strauss. O ruído foi tão leve que
quase não o escutou. O estalido de um trinco de porta. Mais nada.
Wallander parou de agitar os braços na hora e prestou atenção. Aí
reparou na sombra. O homem devia estar se deslocando com o maior



cuidado. Mesmo assim, conseguiu divisar o vulto de Rune Bergman
desaparecendo silenciosamente pelo quintal da casa amarela. Esperou
alguns segundos. Depois pulou cautelosamente a cerca. Era difícil de se
localizar no escuro, mas conseguiu perceber que havia um corredor
estreito entre um galpão e o quintal do vizinho. Movimentou-se rápido.
Rápido demais, se considerando que não estava enxergando nada. E deu
na rua paralela à Rosenallé. Se tivesse chegado um segundo mais tarde,
não o teria visto desaparecer numa transversal à direita. Hesitou alguns
momentos.

Seu carro estava estacionado a menos de cinquenta metros dali. Se
não o pegasse naquele momento e Bergman estivesse com um carro
estacionado nas redondezas, com certeza não teria a menor chance de
segui-lo. Correu feito um louco. As juntas congeladas estalaram e �cou
sem fôlego depois de poucos metros. Abriu a porta do carro com um
tranco, procurou a chave do contato, deu a partida e saiu. Virou na rua
que pensava ser a certa. Tarde demais percebeu que era uma rua sem
saída. Xingou e deu ré. Bergman com certeza tinha várias ruas entre as
quais escolher. Havia também um parque naquela área. Decida-se,
pensou ele, furioso. Decida-se, droga. Tomou a direção do grande
estacionamento que �cava entre a pista de trote de Jãgersrõ e algumas
lojas de departamento. Estava prestes a desistir quando o avistou.
Dentro de uma cabine telefônica pegada a um hotel recém-construído,
perto da entrada dos estábulos do trote. Wallander pisou no freio,
desligou o motor e apagou os faróis. O homem na cabine telefônica não
viu nada.

Vários minutos depois, parou um táxi perto do hotel. Rune
Bergman entrou, sentou no banco traseiro e Wallander tornou a dar a
partida. O táxi pegou a via expressa, na direção de Gõteborg. Wallander
teve de dar passagem a um semirreboque antes de prosseguir. Deu uma
espiada no indicador de combustível. Não tinha gasolina su�ciente para
ir além de Halmstad. De repente notou que o indicador de direção do
táxi estava piscando para a direita. Ele ia pegar a saída para Lund. Foi
atrás. O táxi parou na estação ferroviária. Ao ultrapassá-lo, viu Rune
Bergman pagando a corrida. Virou numa transversal e estacionou mal o



carro, bem em cima da faixa amarela para pedestres. Bergman andava
depressa. Wallander seguiu-o protegido pelas sombras.

Rydberg tinha razão. O homem estava na defensiva. De repente
parou e olhou em volta. Wallander se jogou de cabeça num vão
qualquer. Bateu em cheio com a testa na quina de um degrau e sentiu o
galo acima do olho se abrir. O sangue escorreu pelo rosto. Enxugou com
a luva, contou até dez e continuou a perseguição. O sangue sobre o olho
era grudento. Bergman parou diante de um prédio coberto com
andaimes protegidos por folhas de plástico e deu mais uma olhada em
volta. Wallander teve de se agachar atrás de um carro estacionado.
Depois o homem sumiu porta adentro. Esperou até ouvir o estalido do
trinco. Logo depois as luzes de um quarto no terceiro andar se
acenderam. Atravessou a rua correndo e se en�ou atrás dos plásticos de
proteção. Sem hesitar, trepou na primeira plataforma do andaime. A
estrutura estalou e rangeu sob seus pés. O sangue não parava de escorrer
para dentro do olho e a toda hora tinha de limpá-lo. Ergueu-se da
primeira para a segunda plataforma. As janelas iluminadas estavam
pouco mais de um metro acima de sua cabeça. Tirou um lenço do bolso
e enrolou em volta da testa, para servir de atadura improvisada. Depois
içou o corpo com cautela para a terceira plataforma. O esforço o deixou
exausto e teve de se deitar sobre o andaime por mais de um minuto
antes de prosseguir. Com o maior cuidado, avançou pelas tábuas frias,
cobertas de raspas de estuque. Não quis nem pensar na altura em que
estava. Só serviria para deixá-lo zonzo na hora. Cauteloso, encostou no
parapeito do primeiro aposento iluminado e espiou pela vidraça. Através
das cortinas, viu uma mulher dormindo numa cama de casal. As
cobertas a seu lado estavam viradas de lado, como se alguém tivesse se
levantado às pressas. Avançou um pouco mais. Quando espiou pela
janela seguinte, viu Rune Bergman conversando com um homem de
roupão marrom-escuro. Era como se na verdade já tivesse visto aquele
homem, de tão bem que a jovem romena descrevera o sujeito parado na
beira do mato, comendo uma maçã. O coração acelerou. Quer dizer
então que no �m das contas eu estava certo. Tinha de ser o mesmo



homem. Os dois conversavam em voz baixa. Wallander não conseguia
entender o que estavam dizendo.

De repente, o sujeito de roupão desapareceu por uma porta.
Naquele momento, Rune Bergman olhou direto para Wallander. Ele me
pegou, pensou, afastando a cabeça. Esses desgraçados não vão hesitar em
me matar. Estava paralisado de medo. Vou morrer, pensou, desesperado.
Vão meter um balaço na minha cabeça. Mas não apareceu ninguém para
baleá-lo na cabeça. Finalmente conseguiu recobrar a coragem para espiar
lá dentro. O homem de roupão voltara para a sala, comendo uma maçã.
Bergman empunhava duas espingardas. Pôs uma delas sobre a mesa.
En�ou a outra debaixo do casacão. Wallander percebeu que já vira mais
que o su�ciente. Virou-se e voltou pelo mesmo caminho por onde viera.
Como aconteceu, ele jamais saberá. Perdeu o pé na escuridão. Quando
estendeu a mão para segurar no andaime, agarrou apenas o espaço vazio.
E caiu. Foi tudo tão rápido que mal teve tempo de pensar que ia morrer.
Pouco antes do chão, uma das pernas �cou presa num vão entre duas
tábuas. A dor foi tremenda, quando o corpo parou com um safanão.
Mas ele estava pendurado de cabeça para baixo, a pouco menos de um
metro acima da calçada. Tentou se soltar, contorcendo o corpo. Mas o
pé �cara muito bem preso. Wallander estava suspenso no ar,
impossibilitado de fazer qualquer coisa. O sangue latejava nas têmporas.
A dor era tão forte que os olhos estavam cheios de lágrimas. Foi então
que ouviu a porta abrir.

Rune Bergman saíra do apartamento.
Wallander teve de morder os nós dos dedos para não gritar. Pela

proteção de plástico, viu o homem parar de repente. Bem na frente dele.
Depois veio um clarão. O tiro, pensou Wallander. Agora eu morro.
Percebeu então que Bergman acendera um cigarro. Os passos se
afastaram.

Wallander já estava quase desmaiando, por causa da pressão do
sangue na cabeça. A imagem de Linda lhe passou pela mente. Fazendo
um esforço imenso, conseguiu agarrar uma das traves verticais do
andaime. Com a ajuda das mãos, impeliu o corpo até segurar uma das
tábuas onde o pé �cara preso. Juntou todas as forças que lhe restavam



para uma última tentativa. E deu um puxão forte. O pé se soltou e ele
aterrissou de costas num monte de pedregulhos. Ficou absolutamente
imóvel, tentando ver se havia alguma coisa quebrada. Em seguida se
levantou e teve de se apoiar na parede, para não cair de tontura.

Levou quase vinte minutos para voltar até o carro. Viu os ponteiros
do relógio da estação marcando quatro e meia. Afundou no banco e
fechou os olhos. Depois deu a partida e voltou para Ystad. Preciso
dormir um pouco, pensou. Amanhã é outro dia. Então terei de fazer o
que é preciso. Gemeu ao se olhar no espelho do banheiro. Lavou as
feridas com água morna. Eram quase seis da manhã quando entrou
debaixo dos lençóis. Pôs o despertador para as seis e quarenta e cinco.
Não ousava dormir mais que isso. Tentou encontrar uma posição em
que o corpo doesse o menos possível. Bem na hora em que ia pegar no
sono, foi acordado por uma batida na porta da frente. O jornal. E se
esticou outra vez. Em sonhos, Anette Brolin vinha ter com ele. Em
algum lugar, um cavalo relinchou. Era domingo, 14 de janeiro. O dia
chegou com um vento nordeste soprando forte.

Kurt Wallander adormecera.

*   *   *   



P

Doze

ENSOU ter dormido um bom tempo. Porém, quando acordou e
olhou o relógio na mesinha-de-cabeceira, viu que tinham sido

apenas sete minutos. Foi o telefone que o acordou. Rydberg estava
ligando de uma cabine pública em Malmõ.

— Volte para cá, falou Wallander. — Não precisa �car aí
congelando. Venha até minha casa.

— O que houve?
— É ele.
— Tem certeza?
— Absoluta.
— Estou indo.
Kurt Wallander saiu penosamente da cama. O corpo doía e as

têmporas latejavam. Enquanto o café coava, se sentou à mesa da cozinha
com um espelho de bolso e uma bola de algodão. Com muita
di�culdade, deu um jeito de prender uma gaze sobre a ferida da testa.
Parecia que seu rosto era um mero aglomerado de tons azulados e roxos.
Quarenta e três minutos depois, Rydberg estava batendo à porta.
Enquanto tomavam café, Wallander contou a história.

— Ótimo, Rydberg falou no �m. — Excelente trabalho. Agora
vamos pegar esses desgraçados. Qual é o nome do cara de Lund?

— Esqueci de olhar o nome na porta. E não somos nós que vamos
pegá-los. Isso é da alçada de Bjõrk.

— Ele voltou?
— Deve ter chegado ontem à noite.
— Então vamos tirá-lo da cama.



— E a promotora também. E o procedimento com certeza terá de
ser coordenado com nossos colegas de Malmõ e Lund, certo?

Wallander foi se vestir e Rydberg pegou o telefone. Não sem certa
satisfação, escutou que o colega não estava aceitando "não" como
resposta. Sentiu curiosidade de saber se o marido de Anette Brolin
estaria com ela nesse �m de semana. Rydberg parou na porta do quarto,
espiando-o dar o nó na gravata.

— Você está parecendo um boxeador. Ele riu. — Um bêbado
brigão de boteco.

— Conseguiu falar com Bjõrk?
— Parece que ele passou a noite se inteirando dos últimos

acontecimentos. Ficou aliviado ao saber que resolvemos pelo menos um
dos assassinatos.

— E a promotora?
— Ela virá imediatamente.
— Foi ela que atendeu o telefone? Rydberg olhou-o surpreso.
— E quem mais teria atendido?
— O marido, por exemplo.
— E que diferença isso faz? Wallander não teve vontade de

responder.
— Droga, eu estou me sentindo uma merda, preferiu dizer. —

Vamos embora.
Ainda estava escuro quando saíram. Soprava um vento forte e o

céu estava fechado.
— Acha que vai nevar? Perguntou Wallander.
— Até fevereiro não. Eu sinto nos ossos. Mas o inverno não vai ser

brincadeira, este ano.
Na delegacia, imperava uma calma domingueira. Norén fora

substituído por Svedberg. Rydberg fez um relato rápido do que
acontecera durante a noite.

— Mas que droga, falou Svedberg. — Um policial?
— Um ex-policial.
— E aonde foi que ele escondeu o carro?
— Ainda não sabemos.



— E não tem nenhum furo no caso?
— Acho que não.
Bjõrk e Anette Brolin chegaram à delegacia ao mesmo tempo.

Bjõrk, nascido em Vástmanland e com cinquenta e quatro anos, estava
com um belo bronzeado. Wallander sempre o imaginara como o chefe
ideal de uma delegacia de porte médio. Era um sujeito agradável, não
muito inteligente, mas ao mesmo tempo tremendamente preocupado
com o bom nome e a reputação da polícia. Ele lançou um olhar atônito
para Kurt Wallander.

— Você está mesmo com uma cara horrorosa.
— Eles me espancaram.
— Espancaram? Quem?
— Os policiais. É isso que acontece quando a gente substitui o

chefe. Eles não dão moleza. Bjõrk riu. Anette Brolin olhou-o com o que
lhe pareceu autentica simpatia.

— Isso deve doer.
— Logo passa. Ao responder, o inspetor virou o rosto, se

lembrando de que esquecera de escovar os dentes. Entraram todos na
sala de Bjõrk.

Uma vez que não havia relatório escrito, Wallander fez um resumo
verbal do caso. Tanto Bjõrk como Anette Brolin �zeram uma porção de
perguntas.

— Se tivesse sido qualquer outra pessoa que não você a me
arrancar da cama num domingo de manhã com esse tipo de história de
mocinho e bandido, eu não teria acreditado, falou Bjõrk. Depois se
virou para Anette Brolin. — Temos o su�ciente para prendê-los? Ou
devemos chamá-los apenas para depor?

— Eu dou a ordem de detenção com base no resultado dos
interrogatórios, falou a promotora. — Depois, claro, seria bom se aquela
romena conseguisse identi�car o homem de Lund. Vamos ter de fazer
um reconhecimento.

— Para isso precisamos de uma ordem judicial, falou Bjõrk.
— Lógico, concordou Anette Brolin. — Mas podemos fazer uma

identi�cação provisória.



Wallander e Rydberg a �taram com interesse.
— Podíamos chamar a mulher do campo de refugiados. E eles

poderiam se cruzar por acaso, aqui mesmo no corredor, ela disse.
Wallander meneou a cabeça, aprovadoramente. Anette Brolin era

uma promotora à altura de Per Àkeson quando se tratava de adotar uma
posição �exível em relação às regras vigentes.

— Certo, falou Bjõrk. — Vou entrar em contato com nossos
colegas de Malmõ e Lund. Vamos apanhar os suspeitos daqui a duas
horas. Às dez.

— E quanto à mulher que eu vi na cama? Perguntou Kurt
Wallander. — A de Lund?

— Vamos trazê-la para depor também, disse Bjõrk.
— Como vamos dividir os interrogatórios?
— Eu quero Rune Bergman, falou Wallander. — Rydberg pode

�car com o comedor de maçãs.
— Às três da tarde decidimos sobre as ordens de prisão, disse

Anette Brolin. — Estarei em casa até essa hora. Wallander acompanhou-
a até o saguão.

— Eu estava pensando em convidá-la para jantar ontem à noite.
Mas aconteceram umas coisas.

— Haverá muitas outras noites. Acho que você fez um bom
trabalho no caso. O que o levou a pensar que era ele?

— Nada. Foi só um palpite.
Ele �cou espiando enquanto ela tomava a direção da cidade.

Percebeu que não pensara em Mona uma única vez, desde aquele jantar.
Aí as coisas começaram a acontecer muito rápido. Hanson foi

arrancado de sua calma dominical e recebeu ordens de levar a romena e
sua intérprete até a delegacia.

— Nossos colegas não me pareceram muito felizes ao telefone,
disse Bjõrk, preocupado. — Ninguém gosta de deter um colega. Vai ser
um inverno funesto por causa disso.

— O que quer dizer com funesto?
— Novos ataques contra a corporação.
— Ele pediu aposentadoria antecipada, não foi?



— Mesmo assim. Os jornais vão espernear com o fato de o
assassino ser um policial. Vamos ter muita amolação.

Às dez horas, Wallander voltou ao prédio coberto por plásticos e
andaimes. Para auxiliá-lo, havia quatro policiais à paisana da delegacia
de Lund.

— Ele tem armas, falou Wallander, enquanto estavam dentro do
carro. — E cometeu uma execução a sangue-frio. Ainda assim, acho que
podemos ir com calma. Certamente nem descon�a de que estamos na
cola. Acho que dois homens armados bastam.

Wallander levara consigo seu revólver de serviço. A caminho de
Lund, tentou se lembrar de quando o empunhara pela última vez.
Chegou à conclusão de que fora três anos antes, por ocasião da captura
de um detento que havia escapado do presídio de Kumla e se refugiado
numa casa de veraneio perto da praia de Mossby. E agora estavam
sentados num carro em frente ao prédio de Lund. Wallander se deu
conta de que subira muito além do que imaginara. Se tivesse caído
direto no chão, teria quebrado a espinha. Mais cedo, a polícia de Lund
enviara um inspetor disfarçado de entregador de jornal para tocaiar o
apartamento.

— Vamos rever a situação, disse Wallander. — Não tem nenhuma
escada de emergência, certo? O policial a seu lado no banco dianteiro
balançou a cabeça.

— E tem algum andaime no fundo?
— Nada. Segundo o mesmo policial, o apartamento era ocupado

por um homem chamado Valfrid Strõm. Não era �chado. Ninguém
sabia como ganhava a vida.

Às dez em ponto saíram do carro e atravessaram a rua. Um policial
�cou postado na porta de entrada do prédio. Havia um sistema de
interfone, mas estava quebrado. Wallander abriu a porta com uma chave
de fenda.

— Um homem �ca aqui na escadaria, disse ele. Você e eu vamos lá
em cima. Como se chama?

— Enberg.
— Certo, mas qual é seu primeiro nome?



— Kalle.
— OK, então vamos lá, Kalle. Escutaram alguns momentos, do

lado de fora da porta.
Wallander sacou a pistola e fez um gesto para que o parceiro �zesse

o mesmo. Depois tocou a campainha. A porta foi aberta por uma
mulher de roupão. Wallander reconheceu-a da noite anterior. Era a
mesma mulher que vira dormindo na cama de casal. Escondeu a pistola
nas costas.

— Estamos acompanhados da polícia. Queremos falar com seu
marido, Valfrid Strõm.

A mulher, na casa dos quarenta e de aspecto cansado, parecia
assustada. Depois se afastou e deixou-os entrar. De repente, Valfrid
Strõm surgiu diante dos dois. Vestido com um abrigo verde de ginástica.

— Polícia, disse Wallander. — Vai ter de vir conosco. O homem
com a careca em meia-lua olhou-o, todo tenso.

— Por quê?
— Para interrogatório.
— Sobre o quê?
— Ficará sabendo na delegacia. Depois Wallander se virou para a

mulher.
— Acho melhor vir também. Vista alguma coisa. O homem que o

encarava parecia absolutamente calmo.
— Eu não vou a parte alguma se não me disser por quê. Talvez

pudesse começar me mostrando alguma forma de identi�cação?
Quando Kurt Wallander pôs a mão direita no bolso, não pôde

mais ocultar o fato de que estava carregando uma pistola. Mudou-a para
a mão esquerda e procurou pela carteira, onde guardava a identidade.
Na mesma hora, Strõm saltou direto para cima dele. E lhe deu uma
cabeçada na testa, bem no machucado. Wallander voou para trás e a
arma escapou da mão. Antes que Kalle Enberg pudesse reagir, o homem
de abrigo verde de ginástica já havia desaparecido pela porta. A mulher
soltou um grito e Wallander recuperou o revólver. Saiu em disparada
pela escada, atrás do homem, berrando um aviso para os dois policiais
postados mais abaixo. Strõm era rápido. Deu uma cotovelada direto no



queixo do policial parado do lado de dentro da porta. O do lado de fora
�cou entalado entre a porta e a parede quando ele se arremessou porta
afora. Wallander, que mal conseguia enxergar por causa do sangue
escorrendo no olho, tropeçou no policial desacordado ao pé da escada.
Puxou a trava de segurança da arma, que estava emperrada. Depois saiu
para a rua.

— Para que lado ele foi? Gritou para o policial atônito que �cara
enroscado no plástico de proteção.

— Para a esquerda.
Wallander correu. Ainda avistou a malha verde do abrigo de Strõm,

bem no momento em que ele passava debaixo de um viaduto. O
inspetor tirou o boné e limpou o rosto. Várias senhoras idosas, que
pareciam estar a caminho da igreja, saltaram para o lado, assustadas.
Cruzou o viaduto junto com um trem trovejando no alto. Quando
chegou ao outro lado da rua, Strõm estava parando um carro e
arrancando o motorista de dentro. O único veículo que havia por perto
era um caminhão de tamanho médio, próprio para transportar cavalos.
O motorista estava tirando uma caixa de preservativos de uma máquina
automática encostada num prédio. Quando Wallander apareceu
correndo, de pistola em punho e com sangue escorrendo pelo rosto, o
homem deixou cair os preservativos e saiu em disparada.

Wallander entrou no caminhão. Atrás dele, escutou o relincho de
um cavalo. O motor estava ligado e ele engatou a primeira. Pensou ter
perdido o carro que Valfrid Strõm roubara, mas viu-o de novo. Tinha
passado um farol vermelho e seguia por uma rua estreita que levava
direto à catedral.

Wallander mudava de marcha rápido, tentando não perdê-lo de
vista. Cavalos relinchavam lá atrás e havia um cheiro de esterco morno
no ar. Numa curva fechada, quase perdeu o controle da direção. Foi para
cima de dois carros parados no meio-�o, mas conseguiu endireitar de
novo o veículo. A caçada seguiu até o hospital e em seguida cruzou uma
área industrial da cidade. De repente Wallander descobriu que o
caminhão estava equipado com um celular. Tentou discar o número da
emergência com uma mão só, enquanto lutava para manter o veículo



pesado na estrada. Justamente quando a telefonista atendeu, foi
obrigado a fazer uma curva difícil. O telefone caiu e percebeu que não
poderia pegá-lo se não parasse. Isto é absurdo, pensou, em desespero de
causa. Completamente maluco. Ao mesmo tempo, se lembrou da irmã.
A esta altura, ele deveria estar no aeroporto de Sturup, esperando por
ela.

No anel para entrar em Staffanstorp, a perseguição terminou.
Strõm foi obrigado a frear para deixar passar um ônibus que já entrara
no anel. Perdeu o controle do carro e bateu em cheio numa coluna de
cimento. Wallander, que estava uns cem metros atrás, viu as chamas
saindo do carro. Brecou com tanta força que o caminhão derrapou, caiu
numa valeta e entortou. As portas de trás se abriram, três cavalos
saltaram fora e saíram galopando pelos campos. Strõm fora atirado para
fora do carro com o impacto. Um dos pés tinha sido decepado. O rosto
estava todo lacerado por cacos de vidro. Mesmo antes de alcançá-lo,
Wallander sabia que estava morto. As pessoas saíram correndo das casas
vizinhas. Os carros foram parando no acostamento. De repente, viu que
continuava empunhando a arma. Minutos depois, chegou a primeira
viatura. Depois uma ambulância. Kurt Wallander mostrou sua
identidade e fez uma ligação da radiopatrulha. Pediu para falar com
Bjõrk.

— Deu tudo certo? Perguntou o chefe. — Rune Bergman já foi
apanhado e está a caminho. Tudo transcorreu sem o menor enrosco. E a
iugoslava está esperando aqui na delegacia, com a intérprete.

— Mande as duas para o necrotério do Hospital Geral de Lund.
Agora ela vai ter de identi�car um cadáver. E, por falar nisso, ela é
romena.

— Que história é essa de cadáver?
— É o que eu disse, respondeu Wallander, desligando. Naquele

momento viu um dos cavalos, que se aproximava a galope pelo campo.
Era um belo cavalo branco.

Ao chegar de volta a Ystad, a notícia da morte de Valfrid Strõm já
circulara pela delegacia. A mulher, que era sua esposa, desmaiara, e um
médico se recusava a deixar que a polícia a interrogasse.



Rydberg contou a Wallander que Rune Bergman negara tudo. Ele
não roubara o próprio carro e depois se des�zera dele. Não tinha estado
em Hageholm. Não tinha visitado Valfrid Strõm na noite anterior.
Exigia ser levado de volta a Malmõ imediatamente.

— Que espertinho de uma �ga. Eu faço ele abrir o bico.
— Ninguém vai fazer ninguém abrir nada aqui, disse Bjõrk. —

Aquela perseguição ridícula em alta velocidade por Lund inteirinha já
nos causou su�cientes problemas. Eu não entendo por que quatro
policiais adultos não conseguem trazer um homem desarmado para
interrogatório. Por falar nisso, você sabia que um daqueles cavalos foi
atropelado? Seu nome era Super Nova e o dono diz que o animal vale
mil coroas.

Wallander sentiu a raiva ir tomando conta dele. Por que Bjõrk não
conseguia entender que era de apoio que estava precisando, não
daquelas lamúrias o�ciosas?

— Agora vamos esperar pela identi�cação da romena, continuou o
chefe. — Ninguém fala com imprensa ou televisão a não ser eu.

— Pelo menos isso, disse Wallander. Voltou a sua sala com
Rydberg e fechou a porta.

— Você faz ideia do que está parecendo? Rydberg perguntou.
— Por favor, não me conte.
— Sua irmã ligou. Pedi a Martinson que fosse até o aeroporto

apanhá-la. Presumi que tivesse esquecido. Ele me disse que tomaria
conta dela até você arranjar um tempinho.

Wallander meneou a cabeça agradecido. Minutos depois, Bjõrk
entrou feito um furacão na sala.

— A identi�cação foi positiva. Temos o assassino que estávamos
procurando.

— Ela o reconheceu?
— Sem a menor sombra de dúvida, Era o mesmo homem que

estava comendo maçã no mato.
— Quem era ele? Perguntou Rydberg.
— Valfrid Strõm se autointitulava empresário, respondeu Bjõrk. —

Quarenta e sete anos. Mas a Polícia de Segurança de Estocolmo não



demorou para responder a nossas perguntas. Andava envolvido em
movimentos nacionalistas desde os anos 60. Primeiro em algo chamado
Aliança Democrática, mais tarde em facções mais militantes. Mas como
ele terminou sendo um criminoso desalmado, isso é algo que Rune
Bergman talvez possa nos dizer. Ou a mulher do Strõm. Wallander se
levantou.

— Agora vamos cuidar do tal Bergman. Foram os três para a sala
onde Rune Bergman fumava, sentado.

Kurt Wallander assumiu o comando do interrogatório. O homem
se pôs na defensiva na hora.

— Sabe o que eu �z ontem à noite? Disse Wallander. Bergman
lançou-lhe um olhar de desprezo.

— Como é que eu vou saber?
— Eu o segui até Lund.
Wallander pensou ter visto uma mudança insigni�cante na

expressão dele.
— Eu o segui até Lund, repetiu Wallander. — Subi pelo andaime

até o andar onde Strõm morava. Vi quando trocou sua espingarda por
uma outra. Strõm morreu. Mas uma testemunha já o identi�cou como
o assassino de Hageholm. O que tem para me dizer sobre o assunto?
Bergman não disse uma palavra. Acendeu outro cigarro e �cou olhando
o vazio. — Muito bem, então vamos começar do começo. Sabemos
como tudo aconteceu. Só tem duas coisas que não sabemos. Primeiro, o
que fez com seu carro? Segundo, por que vocês mataram o somali? Rune
Bergman não abriu a boca.

Logo depois das três da tarde, foi formalmente detido e lhe
designaram um advogado de defesa. A acusação era de homicídio doloso
ou participação em homicídio. Às quatro, Wallander interrogou a
mulher de Valfrid Strõm rapidamente. Ela continuava em estado de
choque, mas respondeu às perguntas. E descobriu que Strõm lidava com
importação de automóveis de luxo. Ela também lhe contou que o
marido odiava a política do governo sueco para refugiados. Estava
casada com ele havia pouco mais de um ano.



Wallander teve a nítida impressão de que ela iria se refazer da perda
muito rapidamente. Depois do interrogatório, conversou com Rydberg
e Bjõrk. Em seguida liberaram a mulher com um aviso para que não
saísse da cidade e ela foi levada de volta a Lund. Pouco antes de sair,
Wallander e Rydberg tentaram mais uma vez fazer Rune Bergman falar.
O defensor público, que era jovem e ambicioso, dizia que não havia base
nenhuma para admissão de provas e que, a seu ver, a detenção de seu
cliente era um erro �agrante da justiça. Mais ou menos na mesma hora,
Rydberg teve uma ideia.

— Para onde Strõm estava tentando escapar? Wallander lhe
apontou no mapa.

— A perseguição terminou em Staffanstorp. Talvez ele tivesse um
depósito ou algum galpão nas redondezas. Não �ca muito longe de
Hageholm, quando se conhece bem a malha rodoviária.

Uma conversa com a mulher de Strõm con�rmou que Rydberg
estava na pista certa. O homem tinha de fato um armazém entre
Staffanstorp e Veberõd, onde guardava os carros importados. Rydberg
foi até lá numa viatura policial e não demorou a chamar Wallander:

— Na mosca. Tem um Citroen azul-claro aqui.
— Talvez fosse uma boa ideia começarmos a ensinar nossos �lhos a

reconhecer os carros pelo barulho, disse Wallander. Depois Wallander
voltou à carga com Rune Bergman. Mas o homem não abriu a boca.

Rydberg regressou à delegacia após fazer um exame preliminar do
Citroen. Dentro do porta-luvas, encontrara uma caixa de cartuchos para
espingarda. Nesse meio tempo, as polícias de Malmõ e de Lund deram
uma busca nas residências de Bergman e de Strõm.

— Pelo visto, esses dois cavalheiros pertenciam a uma espécie de
Ku Klux Klan sueca,- falou Bjõrk. — E descon�o que estamos com um
belo abacaxi nas mãos. Pode ter mais gente envolvida.

Rune Bergman continuava de bico fechado. Para Wallander, era
um alívio tremendo que Bjõrk estivesse de volta para lidar com a mídia.
O rosto ardia, queimava, e o cansaço era imenso. Lá pelas seis, teve
�nalmente uns minutos para ligar para Martinson e falar com a irmã.
Depois pegou o carro e foi buscá-la. Ela �cou assustada ao ver seu rosto.



— Talvez seja melhor que papai não me veja, ele disse. — Eu
espero no carro. A irmã já visitara o pai no hospital aquele dia. O velho
continuava cansado, mas �cara mais animado ao ver a �lha.

— Acho que ele não se lembra daquela noite, disse ela, a caminho
do hospital, — Talvez seja melhor assim.

Wallander continuou sentado no carro enquanto a irmã fazia uma
nova visita ao pai. Fechou os olhos e pôs uma ópera de Rossini. Quando
ela abriu a porta, deu um pulo no banco. Tinha adormecido. Juntos,
foram até a casa do pai, em Lõderup. Wallander percebera que a irmã
estava chocada com o declínio dele. Juntos, limparam um pouco a
imundície.

— Como é que foi acontecer uma coisa dessas?
Wallander pressentiu que ela o estava culpando. Talvez a irmã

tivesse razão. Talvez pudesse ter feito mais. Pelo menos descobrira o
problema a tempo. Na volta, pararam num armazém, compraram
algumas coisas e voltaram para a rua Mariagatan. Durante o jantar,
conversaram sobre o que aconteceria com o pai.

— Ele morre se o pusermos numa casa de repouso.
— E qual seria a alternativa? Ele não pode morar aqui comigo.

Não pode ir morar com você em Estocolmo. Na casa em Lõderup
também não dá. O que nos resta? Concordaram que, apesar de tudo,
seria melhor se o pai pudesse continuar morando em Lõderup, com
alguém para cuidar dele e da casa.

— Ele nunca gostou de mim, disse Wallander, enquanto tomavam
o café.

— Claro que gosta de você.
— Não, desde que decidi ser policial.
— Então acha que talvez ele tivesse outras coisas em mente para

você?
— Acho. Mas o quê? Ele nunca fala do assunto.
Quando não tinham mais nada a dizer sobre o pai, Wallander lhe

contou tudo o que acontecera. De repente, percebeu que aquela velha
intimidade que sempre os mantivera unidos se fora. Não nos vemos o
su�ciente, pensou. Ela nem ousa me perguntar por que Mona e eu nos



separamos. Pegou uma garrafa de conhaque que estava pela metade. Ela
balançou a cabeça, de modo que serviu só uma dose. O noticiário da
noite foi dominado por reportagens a respeito de Valfrid Strõm. A
identidade de Rune Bergman não foi revelada. Wallander sabia que era
por se tratar de um antigo policial. Imaginou que o chefe da polícia
nacional já mexera os pauzinhos para levantar a necessária cortina de
fumaça que manteria a identidade do sujeito em segredo pelo máximo
de tempo possível. Mas cedo ou tarde, claro, a verdade teria de vir à
tona. Quando o noticiário terminou, o telefone tocou. Wallander pediu
à irmã que atendesse.

— Veja quem é e diga que vai ver se estou em casa.
— É alguém chamado Brolin, disse ela, voltando do vestíbulo.

Com certa di�culdade, se ergueu da poltrona e foi até o telefone.
— Espero não tê-lo acordado, falou Anette Brolin.
— De jeito nenhum. Minha irmã veio me ver.
— Pensei em dar uma ligada para lhe dizer que acho que você fez

um trabalho extraordinário.
— Em parte tivemos muita sorte. Por que ela está me ligando?

Wallander perguntava a si mesmo. E tomou uma decisão rápida.
— Que tal um drinque?
— Ótima ideia. Onde? Dava para perceber que estava surpresa.
— Minha irmã está indo se deitar. Que tal sua casa?
— Está bem. Ele desligou e voltou até a sala.
— Eu não estava planejando ir para a cama de maneira nenhuma,

disse ela.
— Vou ter de sair um pouco. Não espere por mim. Não sei quanto

tempo vou demorar.
A noite fria tornava mais fácil o ato de respirar. Virou à esquerda

na Regementsgatan e sentiu uma súbita sensação de alívio. Eles tinham
conseguido resolver o homicídio brutal de Hageholm em quarenta e
oito horas. Agora teriam de voltar a cuidar do homicídio duplo de
Lenarp. Sabia que �zera um bom trabalho. Con�ara na intuição, agira
sem hesitar e obtivera resultados. A lembrança da louca perseguição com
o caminhão para transporte de cavalos o fez estremecer. Mas o alívio



continuava ali. Chamou pelo interfone e Anette Brolin atendeu. Ela
morava no terceiro andar de um prédio da virada do século. O
apartamento era amplo, mas pouco mobiliado. Encostados numa das
paredes, havia uma série de quadros ainda à espera de serem
pendurados.

— Quer um gim-tônica? Receio que as opções não sejam muitas.
— Por favor. Neste momento, qualquer coisa está ótimo. Desde

que seja forte. Ela se sentou diante dele num sofá e encolheu as pernas
sob o corpo. Ele a achou extremamente bela.

— Você nem imagina como está a sua cara, disse ela, rindo.
— Todo mundo me diz isso. Lembrou-se então de Klas Mãnson.

O homem que roubara a loja e que Anette Brolin se recusava a prender.
Na verdade não achava que devesse falar de trabalho. Mas não foi capaz
de evitar.

— Klas Mãnson. Lembra-se do nome? Ela fez que sim.
— Nàslund veio se queixar, me disse que você achou nossa

investigação malfeita. Que não pretendia dar nova ordem de detenção
preventiva, a menos que a investigação fosse feita com mais cuidado.

— A investigação foi malfeita. O relatório foi descuidado. Provas
insu�cientes. Testemunhos vagos. Eu estaria sendo negligente se tivesse
pedido nova detenção com base num material daqueles.

— A investigação não foi mais malfeita do que a maioria. Além
disso, esqueceu de um fator importante.

— Qual?
— O de que Klas Mãnson é culpado. Ele já cometeu furtos antes.
— Então vocês terão que me apresentar um material de

investigação melhor.
— Não creio que haja nada errado com o relatório apresentado. Se

deixarmos esse vagabundo solto, ele vai cometer mais crimes.
— Não dá para tranca�ar as pessoas na cadeia sem mais nem

menos. Wallander deu de ombros.
— Você se abstém de soltá-lo se eu reunir alguns depoimentos

mais completos?
— Depende do que as testemunhas disserem.



— Por que você é tão teimosa? Mãnson é culpado. Se �car mais
um pouco conosco, ele acaba confessando. Mas se souber que existe
uma possibilidade, por menor que seja, de sair de lá, ele vai fazer boca-
de-siri.

— Os promotores têm de ser teimosos. Caso contrário, o que acha
que aconteceria com a lei e a ordem neste país?

Wallander começava a sentir a rebeldia provocada pelo gim:
— Essa mesma pergunta também pode ser feita por um

insigni�cante detetive da polícia do interior. Houve um tempo em que
eu acreditava que fazer parte da força policial signi�cava estar envolvido
com a proteção da propriedade e com a segurança das pessoas comuns.
É provável que eu ainda acredite nisso. Mas também presenciei a erosão
da lei e da ordem. Vi jovens infratores sendo praticamente incentivados
a continuar no crime. Ninguém intervém. Ninguém se importa com as
vítimas da violência crescente. E as coisas só fazem piorar cada vez mais.
Agora você está falando igualzinho a meu pai. Ele é juiz aposentado. Um
verdadeiro representante do funcionalismo público reacionário. Pode
ser. Talvez eu seja conservador. Mas falo sério quando digo isso. Na
verdade até entendo quando alguém às vezes se encarrega de fazer justiça
com as próprias mãos. Quer dizer então que provavelmente também
entende os motivos que levam alguns indivíduos equivocados a matar
um inocente que só estava buscando asilo no país? Sim e não. A
insegurança no país é enorme. As pessoas estão com medo. Sobretudo
em comunidades agrícolas como esta. Você não vai demorar para
descobrir que há um grande herói neste momento, nesta parte do país.
Um homem que está sendo aplaudido em silêncio por trás de cortinas
fechadas. O homem que tomou a si a incumbência de fazer com que
houvesse uma votação municipal dizendo não aos refugiados. E o que
acontece se nós nos pusermos acima das decisões do parlamento? Nós
temos uma política para refugiados neste país que precisa ser seguida.
Errado. É justamente a falta de uma política para refugiados que
provoca o caos. No momento, vivemos num país onde qualquer pessoa,
munida seja de que motivo for, pode entrar em qualquer parte do
território nacional a qualquer hora e de qualquer forma. O controle de



fronteiras foi eliminado. Os serviços alfandegários estão paralisados. Há
um sem-número de pistas de pouso sem vigilância onde as drogas e os
imigrantes ilegais são descarregados todas as noites.

Wallander reparou que estava começando a se descontrolar. O
assassinato do somali era um crime com várias camadas passíveis de
interpretação.

— Rune Bergman, claro, deve ser condenado com a mais severa
das penas, continuou ele. — Mas o Serviço de Imigração e o governo
precisam aceitar sua parcela de culpa.

— Isso é absurdo.
— Acha mesmo? Gente que pertencia à polícia secreta fascista da

Romênia está começando a mostrar a cara aqui na Suécia. Estão
pleiteando asilo. Será que devem obtê-lo?

— O princípio tem de ser aplicado igualmente.
— Tem mesmo? Sempre? Mesmo que seja errado? Ela se levantou

do sofá e serviu nova dose.
Kurt Wallander estava começando a se sentir deprimido. Somos

diferentes demais, pensou. Depois de dez minutos de conversa, se abre
um abismo. A bebida o deixava agressivo. Olhou para ela e percebeu que
estava �cando excitado. Fazia quanto tempo desde a última vez em que
ele e Mona tinham feito amor? Quase um ano atrás. Um ano inteiro
sem sexo. Gemeu com a lembrança.

— Está com dores? Ele fez que sim. Não era verdade. Mas cedeu à
necessidade profunda de um pouco de compaixão.

— Talvez fosse melhor você ir para casa. Essa era a última coisa que
ele queria fazer. Não achava nem mesmo que tivesse uma casa, desde
que Mona se fora. Esvaziou o copo e estendeu-o para outra dose. Já
estava no ponto de começar a perder as inibições.

— Mais um. Eu �z por merecer.
— Depois terá de ir para casa. A voz dela de repente estava fria.

Mas ele não deixou que isso o incomodasse. Quando ela lhe trouxe a
bebida, agarrou-a e puxou-a para a poltrona onde estava.

— Sente aqui comigo, falou, pondo a mão sobre sua coxa. Ela se
desvencilhou e deu-lhe um tabefe. Bateu com a mão em que estava a



aliança e ele sentiu quando o anel rasgou sua face.
— Vá para casa agora. Ele pôs o copo sobre a mesa.
— Se não, você faz o quê? Chama a polícia? Ela não respondeu.

Mas dava para perceber que estava furiosa. Ele tropeçou ao levantar. De
repente, se deu conta do que tentara fazer.

— Peço desculpas. Estou exausto.
— Vamos esquecer do assunto todo. Mas agora precisa ir para casa.
— Não sei o que me deu, disse ele, estendendo a mão. Ela apertou-

a.
— Vamos tentar esquecer isso tudo. Boa noite. Wallander tentou

pensar em alguma outra coisa para dizer.
Em algum lugar, num canto qualquer de sua consciência

aparvalhada, começou a ser mordido pela noção de que acabara de fazer
algo ao mesmo tempo imperdoável e perigoso. Semelhante ao dia em
que voltara dirigindo para casa, alcoolizado, depois do encontro com
Mona. Saiu e ouviu quando a porta se fechou atrás dele. Preciso parar de
beber, pensou, cheio de raiva. Não estou conseguindo lidar com a
bebida. Na rua, inalou fundo o ar gelado. Como é que alguém pode agir
de modo assim tão cretino? Feito um garoto embriagado que não
entende nada de si, de mulheres ou do mundo. Voltou para a
Mariagatan. No dia seguinte teria de retomar a caçada dos assassinos de
Lenarp.

*   *   *   



N

Treze

A SEGUNDA-FEIRA de manhã, dia 15 de janeiro, Kurt Wallander
foi até o shopping na saída para Malmõ e comprou dois

buquês de �ores. No caminho, lembrou que passara por aquela mesma
estrada oito dias antes, indo para Lenarp, local do crime que continuava
exigindo solução. A última semana fora a mais intensa que tivera em
todos os seus anos na polícia, pelo menos era o que estava achando.
Toda vez que olhava para o rosto no espelho retrovisor, cada arranhão,
cada galo, cada mancha arroxeada e preta lhe parecia um lembrete da
semana anterior.

A temperatura estava vários graus abaixo de zero. Mas não ventava.
A balsa branca trazendo passageiros da Polônia estava entrando no
porto. Quando chegou à delegacia, pouco depois das oito, deu um dos
buquês para Ebba. De início ela não quis aceitar, mas deu para ver que
estava satisfeita com o gesto atencioso. Levou o outro buquê consigo
para a sala. Tirou um cartão da gaveta da mesa e matutou um tempão
sobre o que dizer a Anette Brolin. Tempo demais. Até chegar �nalmente
ao ponto de escrever umas poucas linhas, já desistira de toda e qualquer
tentativa de achar os termos perfeitos. Resolveu simplesmente pedir
desculpas pelo comportamento grosseiro da noite anterior. Culpou a
fadiga pelos seus atos.

"No fundo sou até muito tímido por natureza", escreveu. O que
não era exatamente verdade. Mas achava que isso daria a Anette Brolin a
oportunidade de oferecer a outra face. Estava indo para a sala da
promotora quando Bjõrk entrou porta adentro. Como de hábito, batera
tão de leve que Wallander não escutou.



— Alguém lhe mandou �ores? Bem que você merece, para falar a
verdade. Estou impressionado com a rapidez com que resolveu o
assassinato do crioulo.

Wallander não gostou do modo como Bjõrk se referiu ao somali.
Havia um homem morto caído na lama debaixo de uma lona, nada mais
que isso. Mas claro que não tinha a menor intenção de iniciar uma
discussão sobre o assunto. Bjõrk usava uma camisa �orida que comprara
na Espanha. Sentou-se na cadeira capenga de espaldar alto próxima da
janela.

— Acho melhor repassarmos o que temos sobre os homicídios de
Lenarp. Dei uma examinada no material da investigação. Parece que
tem um monte de vazios na história. Estive pensando que seria melhor
Rydberg �car com a responsabilidade principal das investigações
enquanto você se concentra em fazer Rune Bergman falar. Que me diz
disso?

Wallander respondeu com outra pergunta.
— O que Rydberg achou?
— Ainda não falei com ele.
— Acho que devíamos inverter as coisas. Rydberg tem problema

de reumatismo e vai ser preciso bater muita perna nesta investigação.
O que Wallander dizia era verdade, sem dúvida. Mas não foi a

preocupação com o reumatismo de Rydberg que o fez sugerir uma
inversão das responsabilidades. Ele não queria abrir mão da caçada aos
assassinos de Lenarp. Mesmo o trabalho policial sendo um esforço de
equipe, achava que os criminosos lhe pertenciam.

— Há também uma terceira opção, falou Bjõrk. — Podíamos
deixar Svedberg e Hanson encarregados de Rune Bergman.

Wallander assentiu. Concordava com Bjõrk. O chefe se levantou
da cadeira mambembe.

— Precisamos de mobília nova.
— Precisamos é de mais gente.
Depois da saída de Bjõrk, Wallander se sentou diante da máquina

de escrever e escreveu um extenso relatório sobre a captura de Rune
Bergman e Valfrid Strõm. Fez um esforço especial para montar um



relatório que não provocasse nenhuma objeção por parte de Anette
Brolin. Isso consumiu quase duas horas. Às dez e quinze, tirou a última
folha de papel da máquina, assinou e levou o relatório para Rydberg. O
policial estava sentado à mesa; parecia cansado. Quando Wallander
entrou, estava acabando de dar um telefonema.

— Ouvi dizer que Bjõrk quer nos separar. Estou feliz por ter me
livrado de Bergman. Wallander pôs seu relatório sobre a mesa.

— Dê uma lida. E se não tiver objeções, dê para Hanson.
— Svedberg fez uma tentativa com Bergman, hoje de manhã. Mas

ele continua se recusando a falar. Embora os cigarros con�ram. São da
mesma marca dos que encontramos jogados na lama, perto do carro.

— Eu me pergunto o que vai sair disso tudo. O que está por trás
disso? Neonazistas? Racistas com ligações por toda a Europa? Por que
alguém haveria de querer cometer um crime desses? Sair do meio da
estrada e balear um completo estranho? Só porque o cara era negro?

— Eu não faço ideia. Mas vamos ter de aprender a conviver com
isso. Concordaram em se reunir dali a meia hora, depois que Rydberg
tivesse lido o relatório. Aí sim, as investigações do caso Lenarp
começariam para valer.

Wallander foi até a sala da promotora. Anette Brolin estava no
tribunal. Ele deixou o buquê de �ores com a jovem na recepção.

— É aniversário dela? Perguntou a recepcionista.
— Quase isso, respondeu ele.
Ao voltar à sala, sua irmã Kristina o esperava. Ela já saíra de casa

quando Wallander acordou. Contou-lhe que conversara com um
médico e com a assistente social.

— Papai parece melhor, falou. — Eles não acham que seja
senilidade crônica. Talvez tenha sido apenas um período temporário de
confusão. Concordamos em tentar pôr alguém para cuidar dele em casa
regularmente. Estava pensando em pedir que você nos levasse para a casa
dele, na hora do almoço. Se não der, talvez possa me emprestar o carro.

— Claro que eu levo. E quem vai ajudá-lo com a casa?
— Tenho um encontro com uma mulher que não mora muito

longe dele. Wallander balançou a cabeça.



— Fico feliz que esteja aqui. Eu não teria como cuidar disso
sozinho.

Combinaram que ele passaria pelo hospital pouco depois do meio-
dia. Depois que a irmã se foi, Wallander abriu um espaço na mesa e
puxou mais para perto a pasta volumosa que continha todo o material
das investigações sobre o homicídio de Johannes e Maria Lõvgren.
Chegara a hora de pôr mãos à obra. Bjõrk lhe dissera que, por enquanto,
haveria quatro pessoas na equipe de investigação. Com Nàslund de
molho em casa, com gripe, apenas três compareceram à reunião na sala
de Rydberg. Martinson estava calado e parecia de ressaca. Mas
Wallander não se esquecera do jeito decidido com que tinha lidado com
a viúva histérica do campo de Hageholm. Começaram com uma revisão
minuciosa de todo o material investigativo. Martinson acrescentou
algumas outras informações que obtivera do arquivo central. Wallander
se sentia bastante seguro diante desse escrutínio metódico e cuidadoso
dos diversos detalhes. Para um observador de fora, esse tipo de trabalho
com certeza pareceria insuportavelmente chato e monótono. Mas não
para os três policiais. A solução e a verdade talvez pudessem ser
encontradas escondidas debaixo da mais inconsequente das combinações
de detalhes. Isolaram as pontas soltas, com as quais teriam de lidar
primeiro.

— Você �ca com a viagem que Johannes Lõvgren fez a Ystad,
Wallander disse a Martinson. — Precisamos saber como ele chegou à
cidade e como voltou. E também se ele tem outro cofre em algum banco
do qual não temos conhecimento. O que ele fez no trajeto entre o
primeiro e o segundo banco? Será que entrou numa loja e comprou
alguma coisa? Alguém o viu?

— Eu acho que o Nàslund já havia começado a ligar para os
bancos, falou Martinson.

— Ligue para a casa dele e descubra. Não podemos esperar até se
sentir melhor.

Rydberg iria fazer uma visita a Lars Herdin e Wallander voltaria a
Malmõ para conversar com o sujeito chamado Erik Magnusson, o que
Gõran Boman achava que podia ser o �lho secreto de Lõvgren.



— Todos os outros detalhes terão de esperar, concluiu Wallander.
— Vamos começar por estes e nos reuniremos de novo às cinco horas.

Antes de ir para o hospital, ligou para Gõran Boman em
Kristianstad e conversou com ele a respeito de Erik Magnusson.

— Ele trabalha para a prefeitura. Infelizmente não sei exatamente
no quê. Tivemos um �m de semana fora do comum por aqui, bastante
conturbado, com muita briga e bebedeira. Passei o tempo todo
prendendo gente, não sobrou tempo para quase mais nada.

— Sem problemas. Eu dou um jeito de achá-lo. Ligo amanhã de
manhã, no máximo.

Poucos minutos depois do meio-dia, foi para o hospital. A irmã o
esperava no saguão e, juntos, tomaram o elevador até a enfermaria para
onde o pai fora removido após as vinte e quatro horas de observação.
Até chegarem lá, ele já havia recebido alta e estava sentado numa cadeira
no saguão, à espera dos �lhos. Estava de chapéu na cabeça e a mala com
as cuecas sujas e os tubos de tinta do lado. Wallander não reconheceu o
terno.

— Comprei um novo para ele. Deve fazer uns trinta anos que não
compra um terno novo.

— Como está se sentindo, pai? O pai olhou-o nos olhos.
Wallander percebeu que estava recuperado.

— Vai ser bom voltar para casa. A resposta foi lacônica e o velho se
levantou.

Wallander apanhou a mala e o pai se apoiou no braço de Kristina.
Ela sentou ao lado dele, no banco de trás, na ida para Lõderup. Com
pressa de chegar a Malmõ, Wallander prometeu voltar pelas seis. A irmã
iria passar a noite com o pai e pediu para levar alguma coisa para o
jantar. O velho trocou imediatamente o terno pelo macacão de pintor. E
já estava diante do cavalete, trabalhando numa tela inacabada.

— Acha que ele vai conseguir se virar com alguém ajudando com a
casa? Perguntou Wallander.

— Vamos ter de esperar para ver.
Eram quase duas da tarde quando parou diante do prédio principal

da prefeitura de Malmõ. No caminho, dera uma parada no restaurante



de um hotel em Svedala para um almoço rápido. Estacionou o carro e
entrou no amplo saguão.

— Estou procurando por Erik Magnusson, disse à mulher que
abrira a porta de vidro do guichê.

— Nós temos pelo menos três Erik Magnusson trabalhando aqui.
Qual deles está procurando? Wallander tirou sua carteirinha de policial e
mostrou a ela.

— Eu não sei. Mas nasceu por volta de 1950. A mulher atrás do
vidro soube na hora de quem se tratava.

— Então deve ser o Erik Magnusson do almoxarifado central. Os
dois outros Erik Magnusson são bem mais velhos. O que foi que ele fez?
Wallander sorriu diante dessa curiosidade sem disfarces.

— Nada. Só quero lhe fazer umas perguntas de rotina. A mulher
lhe disse como chegar ao almoxarifado. Ele agradeceu e voltou para o
carro.

O prédio do almoxarifado da prefeitura �cava na zona norte, nos
arredores de Malmõ, perto do Cais dos Petroleiros. Wallander
perambulou um bocado, até encontrar o lugar certo. Passou por uma
porta com a palavra ESCRITÓRIO. Através de uma grande janela de
vidro, podia ver diversas empilhadeiras amarelas indo de um lado a
outro, no meio de �las intermináveis de prateleiras. O escritório estava
vazio. Desceu uma escada e entrou no vasto armazém. Um rapaz com
cabelo pelo ombro empilhava grandes sacos plásticos contendo rolos de
papel higiênico. Wallander foi até ele.

— Estou procurando Erik Magnusson. O rapaz apontou para uma
empilhadeira amarela que parara ao lado de um cais de carga onde um
semirreboque estava sendo descarregado. O homem sentado na cabine
da empilhadeira tinha cabelos loiros.

Wallander achou improvável que Maria Lõvgren fosse pensar em
estrangeiros, caso tivesse sido ele o autor do laço em seu pescoço. Depois
afastou a ideia da cabeça com certa irritação. Estava de novo pondo o
carro na frente dos bois.

— Erik Magnusson! Gritou por cima do barulho do motor da
empilhadeira. O homem lhe deu um olhar interrogativo antes de



desligar e saltar. — Erik Magnusson?
— Pois não?
— Sou da polícia. Gostaria de dar uma palavrinha com você, se for

possível.
Wallander examinou minuciosamente o rosto dele. Não havia nada

de inesperado na reação exibida. Ele parecia apenas surpreso. Muito
naturalmente surpreso.

— A respeito do quê? Wallander olhou em volta.
— Tem algum lugar onde possamos sentar?
Erik Magnusson foi na frente até um canto onde havia uma

máquina automática de café. Havia também uma mesa encardida de
madeira e vários bancos capengas. Wallander pôs duas moedas de uma
coroa na máquina e pegou um café. Erik Magnusson se satisfez com
uma pitada de rapé.

— Eu sou da polícia de Ystad. Tenho algumas perguntas a lhe fazer
relacionadas com um homicídio brutal ocorrido numa cidade chamada
Lenarp. Talvez tenha lido alguma coisa nos jornais?

— Acho que sim. Mas o que isso tem a ver comigo? Wallander
estava começando a se perguntar a mesma coisa. O indivíduo chamado
Erik Magnusson parecia totalmente à vontade diante das perguntas da
polícia.

— Tenho de lhe perguntar qual é o nome de seu pai. O homem
franziu o cenho.

— Meu pai? Eu não tenho pai.
— Todo mundo tem pai.
— Não um pai que eu conheça.
— E por que isso?
— Minha mãe não era casada quando eu nasci.
— E ela nunca lhe contou quem era seu pai?
— Não.
— Alguma vez perguntou?
— Claro que perguntei. Enchi o saco dela sobre isso minha

infância inteira. Depois desisti.



— O que ela dizia quando você perguntava? Erik Magnusson se
levantou e apertou o botão para pegar um café.

— Por que quer saber do meu pai? Ele tem alguma coisa a ver com
o homicídio?

— Eu chego lá daqui a pouco. O que sua mãe dizia quando você
perguntava quem era seu pai?

— Depende.
— Depende?
— Às vezes ela dizia que não sabia mesmo. Às vezes, que era um

caixeiro-viajante que ela nunca mais viu. Às vezes, outra coisa qualquer.
— E você �cava satisfeito?
— E que mais eu podia fazer? Se ela não quer me contar, não conta

e pronto.
Wallander re�etiu a respeito das respostas que estava obtendo. Seria

possível alguém ter tão pouco interesse assim em saber a identidade do
próprio pai?

— Você se dá bem com sua mãe?
— O que quer dizer com isso?
— Vocês se veem com frequência?
— Ela me liga às vezes. Eu dou um pulo para vê-la em Kristianstad

de vez em quando. Eu me dava melhor com meu padrasto.
Wallander levou um susto. Gõran Boman não tinha dito nada a

respeito de um padrasto.
— Sua mãe se casou?
— Ela vivia com um homem quando eu era criança.

Provavelmente nunca foram casados de fato. Mas eu o chamava de pai
assim mesmo. Depois eles se separaram, eu tinha uns quinze anos.
Mudei para Malmõ um ano depois disso.

— Como ele se chama?
— Chamava. Morreu. Acidente de carro.
— E tem certeza de que não era seu verdadeiro pai?
— Você teria de procurar muito para encontrar duas pessoas mais

diferentes entre si do que nós. Wallander tentou uma via diferente.



— O homem assassinado em Lenarp se chamava Johannes
Lõvgren. Alguma possibilidade de que ele fosse seu pai? O homem
sentado diante de Wallander o olhou com espanto.

— Como é que eu posso saber uma coisa dessas? Vai ter de
perguntar para minha mãe.

— Já �zemos isso. Mas ela nega.
— Então perguntem de novo. Eu bem que gostaria de saber quem

é meu pai. Assassinado ou não.
Kurt Wallander acreditou nele. Anotou o endereço e o número da

identidade de Erik Magnusson e se levantou.
— Talvez tenhamos de falar com você de novo. O homem voltou

para a cabine da empilhadeira.
— Por mim, tudo bem. Deem lembranças a minha mãe quando

falarem com ela.
Wallander voltou para Ystad. Parou perto da praça e foi até a

farmácia para comprar gaze. O vendedor olhou com certa pena aquele
rosto malhado. Depois comprou comida no supermercado da praça. A
caminho do carro, mudou de ideia e voltou até a loja de bebidas. Ali
comprou uma garrafa de uísque. Mesmo sem condições de se dar a esse
luxo, optou por um puro malte. Lá pelas quatro e meia estava de volta à
delegacia. Nem Rydberg nem Martinson estavam no prédio. Deu um
pulo até a sala da promotoria. A moça da recepção sorriu.

— Ela adorou as �ores.
— Ela está na sala?
— Vai �car no tribunal até as cinco.
Wallander voltou para a delegacia. No corredor, cruzou com

Svedberg.
— Como vão indo as coisas com Bergman?
— Ele continua se recusando a falar. Mas vai amaciar. As provas

estão se acumulando. Os peritos acham que podem identi�car a arma
do crime.

— O que mais temos?
— Tudo indica que tanto Strõm como Bergman eram integrantes

ativos de vários grupos anti-imigração. Mas não sabemos se estavam



agindo sozinhos ou se a mando de alguma organização.
— Em outras palavras, está todo mundo perfeitamente satisfeito?
— Eu não chegaria a tanto. Essa conversa toda do Bjõrk, dizendo

que estava ansioso para pegar o assassino, e aí acontece de ser um
policial. Eu descon�o que vão driblar a importância de Bergman e botar
a culpa toda em cima de Valfrid Strõm, que não tem mais grande coisa a
dizer sobre o assunto. Pessoalmente, acho que Bergman está envolvido
até o pescoço.

— O que eu queria saber é se foi o Strõm que ligou para minha
casa. Não ouvi a voz dele o su�ciente para saber com certeza. Svedberg
olhou-o curioso.

— E isso signi�ca...?
— ... Que na pior das hipóteses existem outras pessoas dispostas a

assumir a matança que os dois começaram.
— Vou dizer a Bjõrk que temos de continuar patrulhando os

campos de refugiados. Por falar nisso, recebemos um monte de
informações sobre aquele incêndio aqui em Ystad. Tudo indica que foi
um bando de garotos que pôs fogo no campo.

— Não se esqueça do velho que levou um saco de nabos na cabeça.
— E como vai indo a investigação de Lenarp? Wallander hesitou

na resposta.
— Não estou muito certo. Mas estamos trabalhando de novo no

caso.
Às cinco e dez, Martinson e Rydberg estavam na sala de Wallander.

A seu ver, Rydberg continuava com aspecto cansado e abatido.
Martinson estava de mau humor.

— É um mistério como Lõvgren veio até Ystad e voltou para
Lenarp naquela sexta-feira, 5 de janeiro. Falei com o motorista do
ônibus que faz aquela rota. Ele disse que Johannes e Maria costumavam
viajar com ele sempre que iam à cidade. Juntos ou cada um por si. E ele
tem certeza absoluta de que Johannes Lõvgren não pegou ônibus
nenhum desde o Ano Novo. E táxi nenhum tem registro de uma corrida
até Lenarp. Segundo Nystrõm, eles tomavam o ônibus sempre que iam a
algum lugar. E nós sabemos como o homem era pão-duro.

À



— Eles sempre tomavam café juntos. À tarde. Não é possível que
os vizinhos não tenham reparado se Lõvgren veio para Ystad ou não.

— E é justamente aí que está o grande mistério. Tanto um como o
outro dizem que Lõvgren não saiu de casa naquele dia. No entanto,
sabemos que ele esteve em dois bancos diferentes entre onze e meia e
uma e quinze. Ele deve ter se ausentado durante pelo menos três ou
quatro horas naquele dia.

— Estranho. Você vai ter de pesquisar mais sobre isso. Martinson
consultou as anotações.

— Seja como for, ele não tem mais nenhum cofre nos bancos da
cidade.

— Ótimo. Pelo menos isso nós sabemos.
— Mas pode ter algum em Simrishamn. Ou em Trelleborg. Ou em

Malmõ.
— Vamos nos concentrar na viagem que ele fez até aqui primeiro,

disse Wallander, se virando para Rydberg.
— Lars Herdin mantém sua história, disse ele, depois de espiar as

anotações. — Por acaso, cruzou com Lõvgren e aquela mulher em
Kristianstad na primavera de 1979. E alega que foi por meio de uma
carta anônima que �cou sabendo que os dois tinham um �lho.

— Ele pode descrever a mulher?
— Vagamente. Na pior das hipóteses, podíamos chamar todas elas

para um reconhecimento e ele apontaria a certa. Se for uma delas, claro.
— Você me parece meio em dúvida.
Rydberg fechou o bloco com um gesto irritado.
— Não consigo encaixar nada com nada. Você sabe disso. Claro

que temos de seguir as pistas que encontramos. Mas não tenho a menor
convicção de estarmos no caminho certo. O que me incomoda é que
não consigo atinar com uma rota alternativa a seguir.

Wallander lhes contou sobre o encontro que tivera com Erik
Magnusson.

— Por que não veri�cou se ele tinha algum álibi para a noite do
crime? Perguntou Martinson, muito surpreso, no �nal do relato.



Wallander sentiu o começo de um rubor por trás das manchas
pretas e azuladas. Não pensara nisso. Mas não contou a eles.

— Decidi esperar. Queria ter uma desculpa para voltar a visitá-lo.
A seus ouvidos a resposta lhe pareceu bastante insatisfatória. Mas nem
Rydberg nem Martinson reagiram à explicação. A conversa cessou. Cada
qual estava mergulhado em seus próprios pensamentos.

Wallander já vivera situação idêntica várias vezes e se perguntava
quantas teriam sido. Quando uma investigação perde de repente o
ímpeto. Feito um cavalo empacado. Agora seriam obrigados a puxar e
empurrar o animal até que começasse a se mexer de novo.

— Para que direção vamos agora? Perguntou ele, quando o silêncio
�cou opressivo demais. E respondeu à própria pergunta: — Do seu
lado, Martinson, se trata de descobrir como Lõvgren foi capaz de vir até
Ystad e voltar sem que ninguém tenha reparado. Temos de descobrir isso
o quanto antes.

— Havia um vidro cheio de notas �scais num dos armários da
cozinha, falou Rydberg. — Talvez ele tenha comprado alguma coisa
numa loja, naquela sexta-feira. Talvez algum vendedor se lembre dele.

— Ou talvez ele tivesse um tapete voador, falou Martinson. —
Vou continuar trabalhando nisso.

— Os parentes, disse Wallander. — Temos de falar com todos eles.
Tirou uma lista de nomes e endereços da pasta grossa e a entregou a
Rydberg.

— O enterro é na quarta, disse Rydberg. — Na igreja de Villie.
Não sou muito fã de enterros, mas acho que irei a este.

— Vou voltar a Kristianstad amanhã, falou Wallander. — Gõran
Boman suspeita de Ellen Magnusson. Ele não acredita que ela esteja
dizendo a verdade. Passava pouco das seis quando encerraram a reunião.
Decidiram se reunir de novo na tarde do dia seguinte.

— Se Nàslund estiver se sentindo melhor, ele pode investigar a
respeito do carro alugado roubado, disse Wallander. — Por falar nisso,
alguém chegou a descobrir o que aquela família polonesa está fazendo
em Lenarp?



— O marido trabalha na re�naria de açúcar de Jordberga. Tem
todos os papéis em ordem. Mesmo que ele mesmo não soubesse muito
bem disso, falou Rydberg.

Wallander �cou mais um pouco na sala, depois que Rydberg e
Martinson se foram. Havia uma pilha de papéis sobre a mesa à espera de
serem examinados, inclusive o material da investigação de um caso de
lesão corporal em que estivera trabalhando na véspera do Ano Novo.
Havia também inúmeras queixas a respeito de tudo, desde novilhas
desaparecidas até caminhões tombados na pista durante a última noite
tempestuosa. No fundo da pilha, encontrou um papelucho informando-
o de que recebera um aumento. Muito rapidamente, calculou que
estaria levando para casa trinta e nove coroas a mais por mês. Até
veri�car a papelada toda, já eram quase sete e meia. Ligou para Lõderup
e avisou a irmã que estava a caminho.

— Estamos famintos. Você sempre trabalha assim até tão tarde?
Wallander escolheu uma �ta de uma ópera de Puccini e foi para o

carro. Sua vontade era se certi�car de que Anette Brolin tinha de fato
esquecido de tudo o que acontecera na noite anterior. Mas tirou-a da
cabeça. Isso teria de esperar.

Kristina lhe contou que a ajudante do pai era uma mulher muito
decidida, na casa dos cinquenta anos, que não teria a menor di�culdade
em cuidar dele.

— Ele não podia ter arranjado ninguém melhor disse ela, saindo
até a entrada da casa para recebê-lo no escuro.

— O que ele está fazendo?
— Pintando.
Enquanto a irmã preparava o jantar, Wallander, sentado no trenó,

observava o tema do outono emergir. O pai parecia ter esquecido por
completo o que acontecera poucos dias antes. Preciso vir visitá-lo com
mais frequência, pensou Wallander. Pelo menos três vezes por semana e
de preferência sempre num mesmo horário. Depois do jantar jogaram
cartas com o pai durante algumas horas. Às onze, ele foi se deitar.

— Vou voltar para casa amanhã. Não posso �car mais tempo fora,
disse Kristina.



— Obrigado por ter vindo, disse Wallander. Combinaram que ele
a apanharia às oito horas da manhã seguinte e a levaria ao aeroporto.

— O avião que sai de Sturup estava lotado, ela disse. — Vou sair
de Everõd. O que vinha a calhar, já que Wallander teria mesmo de ir a
Kristianstad.

Pouco depois da meia-noite, chegou a seu apartamento na
Mariagatan. Se serviu de uma boa dose de uísque, que levou para o
banheiro. Ficou um tempão deitado na banheira, descontraindo o corpo
na água quente. Mesmo que tentasse afastá-los da cabeça, Rune
Bergman e Valfrid Strõm não paravam de pipocar em seus pensamentos.
Estava tentando entender. Mas a única coisa a lhe ocorrer era o mesmo
de sempre. Surgira um novo mundo e ele nem sequer notara. Como
policial, ainda vivia num outro mundo muito mais antigo. Como
aprender a viver nestes novos tempos? Como lidar com a imensa
incerteza que sentia a respeito das grandes mudanças que estavam
acontecendo depressa demais? O assassinato do somali fora um outro
tipo de homicídio. O homicídio duplo de Lenarp, porém, era do tipo
antigo. Ou não? Lembrou-se da brutalidade e do laço. Não tinha
certeza. Era uma e meia quando entrou �nalmente debaixo dos lençóis
frios. Sua solidão na cama parecia pior que nunca.

Nos três dias seguintes, não aconteceu nada. Nàslund voltou ao
trabalho e conseguiu resolver o problema do carro roubado. Um homem
e uma mulher cometeram uma série de furtos e depois deixaram o carro
em Halmstad. Na noite do crime eles estavam hospedados numa pensão
em Bâstad. O dono do estabelecimento con�rmou o álibi.

Wallander conversou com Ellen Magnusson. Ela negou
�rmemente que Johannes Lõvgren fosse o pai de seu �lho Erik.
Também visitou Erik Magnusson de novo e perguntou a respeito do
álibi que esquecera de mencionar no primeiro encontro. Erik
Magnusson estivera com a noiva. Não havia motivo para duvidar de sua
a�rmação.

Martinson não conseguiu nada sobre a viagem de Lõvgren a Ystad.
Os Nystrõm tinham certeza absoluta de que ele não saíra de casa, bem
como os motoristas de ônibus e os de táxi.



Rydberg foi ao enterro e falou com dezenove parentes dos Lõvgren.
Não surgiu nada que lhes desse alguma pista. A temperatura oscilava em
torno de zero grau. Um dia não ventava nada, no outro era uma
ventania só.

Wallander cruzou com Anette Brolin no saguão. Ela lhe agradeceu
pelas �ores. Mas continuava sem saber ao certo se de fato decidira
esquecer do que acontecera aquela noite.

Rune Bergman continuava se recusando a falar, ainda que as provas
contra ele fossem decisivas. Vários movimentos extremistas tentaram
assumir o crédito pelo crime. A imprensa e o resto da mídia partiram
para um debate violento em torno da política sueca para imigração.
Embora as coisas estivessem calmas na região de Skåne, muitas cruzes
queimaram durante a noite nas vizinhanças de vários campos de
refugiados em outras partes do país. Wallander e seus colegas da equipe
de investigação que tentavam resolver o homicídio duplo de Lenarp se
isolaram de tudo isso. Muito raramente alguém expressava alguma
opinião que não estivesse diretamente relacionada com o impasse nas
investigações. Mas Wallander percebeu que não estava sozinho naquela
sensação de incerteza e confusão sobre a nova sociedade que surgia.
Estamos vivendo como se estivéssemos de luto por um paraíso perdido,
pensou. Como se ansiássemos pela volta dos ladrões de carro e
arrombadores de cofre dos velhos tempos, que tiravam o boné e se
comportavam como cavalheiros quando chegávamos para levá-los. Mas
esse tempo se foi, irrecuperavelmente, e é de se duvidar que tenha sido
tão idílico quanto a lembrança que temos dele.

Na sexta-feira, 19 de janeiro, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O
dia não começou bem para Kurt Wallander. Às sete e meia levou seu
Peugeot para a vistoria anual e por pouco o veículo não foi declarado
sem condições de circular. Quando passou os olhos pelo relatório de
inspeção, viu que o carro precisava de consertos que custariam milhares
de coroas. Abatido, foi para a delegacia. Não tinha nem tirado o
sobretudo quando Martinson entrou em sua sala feito um foguete.

— Droga. Descobri como foi que Johannes Lõvgren veio até Ystad
e voltou para casa.



Wallander esqueceu o carro no ato e foi tomado por um grande
entusiasmo.

— No �m não foi um tapete voador. O limpador de chaminés lhe
deu uma carona. Wallander se sentou.

— Que limpador de chaminés?
— Arthur Lundin, de Slimminge, limpador de chaminés. Hanna

Nystrõm de repente se lembrou de que o limpador de chaminés estivera
na área na quinta-feira, 4 de janeiro. Limpou as chaminés das duas
propriedades e foi embora. Quando ela me contou que ele limpou as
chaminés de Lõvgren por último e que saiu por volta das dez e meia,
comecei a juntar as pontas. Consegui localizá-lo quando foi limpar a
chaminé do hospital de Rydsgârd. Acabei apurando que o sujeito nunca
ouve rádio, nem assiste televisão. Também não lê jornais. Limpa
chaminés e passa o resto do tempo bebendo aguardente e cuidando de
um monte de gaiolas de coelho. Não fazia ideia de que os Lõvgren
haviam sido assassinados. Mas me contou que Johannes Lõvgren pegou
carona com ele para Ystad. Como ele tem uma perua fechada e Lõvgren
estava sentado no banco de trás, sem janela, não é de estranhar que não
tenha sido visto por ninguém.

— Quer dizer então que os Nystrõm não viram quando ele voltou?
— Não, respondeu Martinson, triunfante. — Justamente. Lõvgren

pediu a Lundin que parasse em Veberõdsvágen. Daquele ponto você
segue por uma estrada de terra até os fundos da casa de Lõvgren. Dá
mais ou menos um quilômetro. Se os vizinhos estivessem sentados à
janela, teriam pensado que Lõvgren estava vindo do estábulo. Wallander
franziu o cenho.

— Ainda assim me parece esquisito.
— Lundin foi muito franco. Disse que Johannes Lõvgren lhe

prometeu uma garrafa de vodca se o levasse de volta para casa. Ele
deixou Lõvgren em Ystad e foi fazer seu trabalho em duas outras casas,
no norte da cidade. Mais tarde pegou Lõvgren na hora marcada, deixou-
o em Veberõdsvágen e recebeu sua garrafa de vodca.

— Ótimo. E as horas batem?
— Tudo se encaixa perfeitamente.



— Perguntou a respeito da maleta? Lundin lembra meio
vagamente que havia uma maleta com ele.

— Ele levava mais alguma coisa?
— Lundin acha que não.
— Por acaso Lundin viu se Lõvgren se encontrou com alguém em

Ystad?
— Não.
— Lõvgren comentou alguma coisa sobre o que iria fazer em

Ystad?
— Não, nada.
— E a seu ver esse limpador de chaminés não sabia coisa nenhuma

sobre as vinte e sete mil coroas que Lõvgren levava na pasta?
— Acho difícil. Ele não tem pinta de ladrão. Acho que é apenas

um limpador de chaminés solitário que vive satisfeito da vida com seus
coelhos e sua Aquavit. Só isso. Wallander re�etiu uns instantes.

— Acha que Lõvgren pode ter combinado um encontro com
alguém naquela estrada de terra, uma vez que a pasta desapareceu?

— Talvez. Andei pensando em levar uma patrulha com cães
farejadores para passar um pente-�no naquela estrada.

— Faça isso imediatamente. Quem sabe estamos �nalmente
chegando a algum lugar.

Martinson saiu da sala. E quase trombou com Hanson, que vinha
entrando.

— Tem um minuto? Perguntou. Wallander fez que sim, e disse:
— Como vai indo com Bergman?
— Ele não abriu a boca. Mas a ligação com o crime já está

estabelecida. Aquela vaca da Brolin vai expedir novo mandado de prisão
hoje.

Wallander preferiu não comentar a atitude de desprezo do colega
em relação a Anette Brolin.

— O que você quer? Limitou-se a perguntar. Hanson se sentou na
cadeira de espaldar alto perto da janela, parecendo pouco à vontade.

— Você com certeza sabe que faço minhas apostas nos cavalos, ele
começou. — Por falar nisso, aquele cavalo que você me recomendou



chegou em último. Quem lhe deu a dica?
Wallander se lembrava muito vagamente de ter feito algum

comentário sobre o assunto na sala de Hanson.
— Foi uma brincadeira. Continue.
— Fiquei sabendo que está interessado em Erik Magnusson, o que

trabalha no almoxarifado central da prefeitura de Malmõ. Por
coincidência, tem um cara chamado Erik Magnusson que frequenta
muito o trote de Jãgersrõ. Ele aposta alto, perde muito e por acaso sei
que trabalha para a prefeitura.

Wallander �cou interessado na hora.
— Qual é a idade dele? Como ele é? Hanson descreveu-o.

Wallander percebeu de pronto que era o mesmo homem com quem
falara duas vezes.

— Correm uns boatos de que estaria endividado. E dívidas de jogo
podem ser perigosas.

— Ótimo. Esse é exatamente o tipo de informação de que
precisamos. Hanson se levantou.

— Nunca se sabe. Jogo e drogas às vezes têm efeito semelhante. A
menos que você seja como eu, que só aposto por farra.

Wallander se lembrou de algo que Rydberg tinha dito. Sobre gente
que, por causa da dependência de drogas, era capaz de brutalidades sem
limites.

— Ótimo, repetiu para Hanson. — Excelente. Hanson saiu da
sala. Wallander re�etiu um pouco, depois ligou para Góran Boman em
Kristianstad. Estava com sorte e conseguiu falar com ele na hora.

— Que quer que eu faça? Perguntou Boman, depois que
Wallander acabou de lhe contar a história de Hanson.

— Revire a vida do homem. E �que de olho na mãe. Boman
prometeu colocar Ellen Magnusson sob vigilância.

Wallander alcançou Hanson bem na hora em que ia saindo para a
estação.

— Dívida de jogo, perguntou. — Para quem ele estaria devendo
dinheiro? Hanson sabia a resposta.



— Tem um comerciante de ferragens em Tàgarp que empresta
dinheiro. Se Erik Magnusson deve dinheiro para alguém, esse alguém é
ele. O cara é agiota e trabalha muito com o pessoal que frequenta as
pistas de Jãgersrõ. E, até onde sei, tem uns tipos bem mal-encarados
trabalhando junto, que levam um recadinho aos maus pagadores.

— Onde posso encontrá-lo?
— Ele tem uma loja de ferragens em Tàgarp. Um cara baixo,

pesadão, de uns sessenta anos.
— Como é o nome dele?
— Larson. Mas todo mundo o chama de Ferro-Velho.
Wallander voltou a sua sala. Procurou Rydberg, mas não conseguiu

encontrá-lo. Ebba, que estava no PABX, sabia onde estava o colega.
Rydberg só chegaria às dez porque fora ao hospital.

— Ele está doente?
— Provavelmente é o reumatismo. Não reparou como está

mancando este inverno?
Wallander decidiu não esperar por Rydberg. Pôs o sobretudo,

entrou no carro e foi para Tàgarp. A loja de ferragens �cava no meio da
cidade. Naquele momento havia uma liquidação, com os artigos dentro
de carrinhos de mão. O homem que saiu dos fundos da loja quando a
sineta da porta tocou era de fato baixo e pesado. Wallander era a única
pessoa na loja e decidiu ir direto ao ponto. Tirou sua carteirinha da
polícia. O homem chamado Ferro-Velho estudou-a cuidadosamente,
mas não pareceu perturbado.

— Ystad. O que a polícia de Ystad estaria querendo comigo?
— Conhece um sujeito chamado Erik Magnusson? O homem

atrás do balcão era experiente demais para tentar mentir.
— Pode ser. Por quê?
— Quando o conheceu? Pergunta errada, pensou Wallander. Isso

lhe dá uma chance de recuar.
— Não me lembro.
— Mas você o conhece?
— Temos alguns interesses em comum.
— Tais como o trote e pules de aposta?

É



— É possível. Wallander se sentiu irritado com a autocon�ança
insuportável do sujeito.

— Agora veja se me escuta. Sei que você empresta dinheiro ao
pessoal que não se controla e aposta mais do que tem. No momento não
estou interessado em lhe fazer perguntas sobre a taxa de juros cobrada
pelos empréstimos. Não estou preocupado com seu envolvimento em
operações ilegais de agiotagem. O que eu quero saber é bem diferente.

O homem chamado Ferro-Velho olhou-o curioso.
— Quero saber se Erik Magnusson lhe deve algum dinheiro. E

quero saber quanto.
— Não deve nada.
— Nada?
— Nem um centavo. Beco sem saída, pensou Wallander.
O palpite de Hanson era um beco sem saída. No segundo seguinte,

percebeu que estava errado. Eles estavam �nalmente na pista certa.
— Se quer saber, ele me devia dinheiro.
— Quanto?
— Um bocado. Mas pagou tudo. Vinte e cinco mil coroas.
— Quando? O homem fez alguns cálculos rápidos de cabeça.
— Pouco mais de uma semana atrás. Na penúltima quinta-feira.
Quinta-feira, 11 de janeiro, pensou Wallander. Três dias depois das

mortes em Lenarp.
— Como foi que ele fez o pagamento?
— Veio até aqui.
— Com que tipo de nota?
— De mil. De quinhentos.
— Onde ele trouxe o dinheiro?
— Como assim?
— Num saco? Numa pasta?
— Num saco plástico de compra. Da ICA, acho.
— Ele estava atrasado com o pagamento?
— Um pouco.
— O que teria acontecido se ele não tivesse pagado?
— Eu seria obrigado a mandar um recado.



— Sabe como ele conseguiu o dinheiro?
Ferro-Velho deu de ombros. Naquele momento, entrou um freguês

na loja.
— Isso não é da minha conta, disse. — Alguma coisa mais que

queira saber?
— Não, obrigado. Não por enquanto. Mas talvez ainda precise de

você.
Wallander saiu e entrou no carro. O vento aumentara. Muito bem,

pensou. Agora o pegamos. Quem haveria de imaginar que fosse sair algo
de bom das malfadadas apostas de Hanson? Voltou para Ystad, se
sentindo como alguém que tira a sorte grande. Começava a farejar a
solução. Erik Magnusson, pensou. Aqui vamos nós.

*   *   *   



D

Quatorze

EPOIS de um trabalho intenso que se arrastou até altas horas da
noite, na sexta-feira, 19 de janeiro, Kurt Wallander e seus

colegas estavam prontos para o combate. Bjõrk participara da longa
reunião da equipe e, a pedido de Wallander, permitira que Hanson se
afastasse temporariamente das investigações do caso de Hageholm para
se juntar ao grupo de Lenarp, como agora se autodenominavam.
Nàslund estava doente de novo, mas ligou dizendo que voltaria ao
trabalho no dia seguinte. Apesar do �m de semana, as investigações
tinham de continuar e com empenho redobrado. Martinson voltara com
cães farejadores para fazer um exame minucioso da estrada de terra que
ia de Veberõdsvãgen aos fundos do estábulo de Lõvgren. O policial
passara um pente-�no pela estrada toda, de 1912 metros de extensão,
que cortava alguns arvoredos, servia de divisa entre dois pastos e seguia
paralela ao leito quase seco de um regato. Não encontrara nada de
anormal, mas ainda assim voltou à delegacia com um saco plástico cheio
de objetos. Entre outras coisas, havia uma roda enferrujada de carrinho
de boneca, um pedaço engordurado de plástico e um maço vazio de
cigarros de marca estrangeira. Os objetos seriam examinados, mas
Wallander não acreditava que fossem produzir algo de útil às
investigações. A decisão mais importante da reunião foi a de que Erik
Magnusson �caria sob vigilância cerrada, vinte e quatro horas por dia.
Ele morava numa casa alugada na área antiga de Rosengãrd. Como
Hanson havia dito que teria corrida de trote em Jãgersró no domingo,
�cou encarregado de vigiá-lo durante os páreos.



— Mas isso não quer dizer que eu esteja autorizando despesas com
apostas, falou Bjõrk, numa tentativa dúbia de fazer piada.

— Que tal fazermos todos uma fezinha numa V5? Sugeriu
Hanson. — Seria uma oportunidade única de lucrarmos com uma
investigação.

No entanto, a atmosfera reinante entre o grupo reunido no
escritório de Bjõrk era séria. Havia uma sensação de que o momento
decisivo estava perto. O que mais suscitou discussões foi se Erik
Magnusson deveria ou não perceber que a polícia estaria no seu pé, dali
para a frente. Tanto Rydberg como Bjõrk se mostraram céticos.
Wallander, porém, achava que eles não teriam nada a perder se
Magnusson descobrisse que estava sendo alvo do interesse da polícia. A
vigilância seria discreta, claro. Fora isso, nenhuma medida seria tomada
para esconder o fato de que os investigadores estavam mobilizados.

— Vamos deixar que ele �que nervoso, disse Wallander. — Se tiver
alguma coisa com que �car nervoso, então tomara que a gente descubra
o que é.

Foram necessárias três horas para repassar todo o material de
investigação, à procura de pistas que pudessem indiretamente ligar Erik
Magnusson ao crime. Os policiais não encontraram nada, mas também
não acharam nada para contradizer a ideia de que talvez Magnusson
tivesse ido a Lenarp aquela noite, apesar do álibi dado pela noiva. De
vez em quando Wallander sentia um vago desconforto e suspeitava que
estivessem entrando em mais um beco sem saída. Quem mais
demonstrava sinais de dúvida era Rydberg. Ele não parava de se
perguntar se era possível que um único indivíduo tivesse cometido um
homicídio duplo.

— Tinha alguma coisa ali naquela carni�cina apontando uma
parceria. Não consigo tirar isso da cabeça.

— Nada impede que Erik Magnusson tenha um cúmplice,
respondeu Wallander. — Temos de ir por partes.

— Se ele cometeu o crime para encobrir uma dívida de jogo, não
iria querer um cúmplice, Rydberg objetou.

— Sei disso. Mas precisamos continuar com o que temos.



Graças a um rápido trabalho de Martinson, obtiveram uma foto de
Erik Magnusson dos arquivos da prefeitura. Fora tirada de um folheto
em que a municipalidade apresentava suas amplas atividades a um
populacho presumivelmente ignaro. Bjõrk era da opinião de que todos
os órgãos nacionais e municipais deveriam ter suas próprias equipes de
relações públicas, encarregadas, sempre que necessário, de martelar nos
ouvidos do público mal informado o signi�cado colossal da respectiva
instituição. Ele achou o folheto excelente. De todo modo, lá estava Erik
Magnusson parado ao lado de sua empilhadeira amarela, vestido com
um macacão de um branco impecável, sorrindo. Os policiais olharam
aquele rosto e compararam-no com algumas em preto-e-branco de
Johannes Lõvgren. Uma das fotos mostrava Lõvgren parado ao lado de
um trator, numa gleba recém-arada. Seria possível que fossem pai e
�lho? O tratorista e o operador de empilhadeira? Não foi nada fácil para
Wallander se concentrar nas fotos e fundi-las. A única coisa que achava
que via era o rosto ensanguentado de um homem de idade com o nariz
decepado. Por volta das onze da noite de sexta-feira, estavam com o
plano de ataque formulado. A essa altura, Bjõrk já saíra para participar
de um jantar organizado pelo country club local.

Wallander e Rydberg passariam o sábado fazendo nova visita a
Ellen Magnusson em Kristianstad. Martinson, Nàslund e Hanson se
revezariam para vigiar Erik Magnusson e con�rmar com a noiva o álibi
fornecido. O domingo seria todo dedicado à campana e a um novo
exame do material recolhido. Na segunda, Martinson, que fora
nomeado especialista em computador, apesar da falta de interesse pelo
assunto, examinaria a situação �nanceira de Erik Magnusson. Se tinha
outras dívidas, se já estivera imiscuído em algum outro tipo de atividade
criminosa.

Wallander pediu a Rydberg que analisasse tudo pessoalmente.
Queria que Rydberg �zesse o que chamavam de cruzada. O policial iria
tentar emparelhar eventos e indivíduos que exteriormente não possuíam
nada em comum. Haveria algum ponto de contato que passara
despercebido até ali? Era isso que Rydberg iria analisar.



Rydberg e Wallander saíram juntos da delegacia. De repente
Wallander se deu conta do cansaço do colega e lembrou que ele fora ao
hospital.

— Como vão as coisas?
Rydberg deu de ombros e resmungou algo ininteligível como

resposta.
— Quer dizer, com sua perna?
— O mesmo de sempre. Rydberg obviamente não queria comentar

suas mazelas.
Wallander voltou para casa e preparou um uísque. Mas nem tocou

na bebida; foi para o quarto, deitar um pouco. O cansaço levou a
melhor. Adormeceu de imediato e escapou de todos os pensamentos que
rodopiavam em sua cabeça. Aquela noite sonhou com Sten Widén.
Estavam assistindo a uma ópera cantada numa língua desconhecida.
Mais tarde, quando acordou, não conseguiu se lembrar de que ópera era.
Por outro lado, assim que despertou, no dia seguinte, se lembrou de um
assunto que tinha sido discutido no dia anterior. O testamento de
Johannes Lõvgren. O testamento que não existia.

Rydberg conversara com o inventariante contratado pelas duas
�lhas, um advogado muito procurado pelas organizações agrícolas da
região. Não havia testamento. O que signi�cava que as duas �lhas
herdariam toda a inesperada fortuna de Johannes Lõvgren. Seria possível
que Erik Magnusson soubesse dos vastos bens de Lõvgren? Ou será que
o velho fora. Tão reticente com ele quanto fora com a mulher?

Wallander se levantou da cama com o �rme propósito de não
deixar o dia passar sem saber, em de�nitivo, se o �lho de Ellen
Magnusson era de Johannes Lõvgren. Tomou um café da manhã
apressado e se encontrou com Rydberg na delegacia pouco depois das
nove. Martinson, que passara a noite dentro de um carro, em frente ao
apartamento de Erik Magnusson em Rosengârd e fora substituído por
Nàslund, entregara um relatório dizendo que não acontecera
absolutamente nada durante a noite. Magnusson estava em casa. A noite
fora sossegada. A manhã de janeiro estava enevoada. A geada cobria a
terra escura. Rydberg, sentado ao lado de Wallander, no banco de



passageiros, ia calado e com ar cansado. Não trocaram uma palavra até
estarem próximos de Kristianstad. Às dez e meia se encontraram com
Gõran Boman na delegacia de Kristianstad. Juntos, repassaram a
transcrição do interrogatório conduzido-por Boman um pouco mais
cedo.

— Não obtivemos nada. Reviramos tudo sobre ela e seus
conhecidos. Nada. A história toda dessa mulher cabe numa única folha
de papel. Ela trabalha na mesma farmácia há trinta anos. Fez parte de
um coral durante alguns anos, depois parou. Tira muitos livros da
biblioteca. Passa as férias com uma irmã em Vemmenhõg, nunca viaja
ao exterior, nunca compra roupas. É uma pessoa que, pelo menos à
primeira vista, leva uma vida completamente sem dramas. Os hábitos,
de tão regulares, beiram a meticulosidade. O que mais surpreende é que
consiga viver desse jeito.

Wallander agradeceu o colega pelo trabalho.
— Agora é nossa vez de entrar em cena. E se dirigiram ao

apartamento de Ellen Magnusson. Quando ela abriu a porta, ocorreu a
Wallander que o �lho se parecia bastante com a mãe. Não era possível
dizer se estava ou não à espera deles. Seu olhar parecia remoto, como se
na verdade estivesse num outro lugar que não lá.

Wallander olhou em volta do apartamento. Ela lhes perguntou se
queriam café. Rydberg recusou, mas Wallander aceitou. Toda vez que ele
entrava num apartamento estranho, era como se estivesse olhando para a
capa de um livro comprado há pouco. O apartamento, a mobília, os
quadros nas paredes e os cheiros eram o título. Depois era preciso
começar a leitura. Mas o apartamento de Ellen Magnusson era inodoro.
Dava a sensação de um apartamento desocupado. Ele inalou o cheiro de
desesperança. De uma resignação cinzenta. Tendo como pano de fundo
um papel de parede em tons pálidos, havia algumas gravuras coloridas
nas paredes, com motivos abstratos inde�níveis. A mobília que enchia a
sala era pesada e antiquada. Toalhinhas enfeitadas decoravam diversas
mesas de mogno de abas basculantes. Numa estante pequena havia a
fotogra�a de uma criança sentada diante de uma roseira. Wallander
reparou que o único retrato do �lho era dos tempos de criança. Como



adulto, não havia nem sinal dele. Pegada à sala de estar havia uma sala
de jantar acanhada. Wallander empurrou com o pé a porta semiaberta.
Para sua grande surpresa, viu uma das telas do pai pendurada na parede.
Era a paisagem de outono sem o galo silvestre. Ficou ali olhando o
quadro até ouvir o retinir de uma bandeja atrás dele. Era como se
estivesse vendo o tema do pai pela primeira vez.

Rydberg se sentou numa cadeira próxima à janela. Qualquer dia
desses teria de lhe perguntar por que sempre se sentava perto da janela,
pensou Wallander. De onde vêm nossos hábitos? Que fatores secretos
produzem nossos hábitos, tanto os bons quanto os maus? Pensou. Ellen
Magnusson serviu o café. Achou melhor começar.

— Gõran Boman, da polícia de Kristianstad, esteve aqui lhe
fazendo diversas perguntas. Por favor, não se surpreenda se repetirmos
algumas dessas perguntas.

— E não se surpreenda se obtiverem as mesmas respostas.
Naquele instante, Wallander percebeu que a mulher sentada a sua

frente era a mulher misteriosa com quem Johannes Lõvgren tivera um
�lho. Ele sabia sem saber como. Num momento de ousadia, decidiu
mentir para chegar à verdade. Talvez estivesse enganado, mas Ellen
Magnusson lhe parecia uma mulher com pouquíssima experiência de
polícia. Sem dúvida presumia que eles buscariam a verdade mediante o
uso da verdade. Era ela que iria mentir, não a polícia.

— Senhora Magnusson. Nós sabemos que Johannes Lõvgren é o
pai de seu �lho Erik. Não adianta negar. Ela o olhou aterrada. Aquele
seu olhar vazio desaparecera de súbito. Naquele momento se achava
completamente presente no aposento.

— Não é verdade.
Uma mentira pede o perdão, pensou Wallander. Ela vai

desmoronar rapidinho.
— Claro que é verdade. A senhora e eu sabemos que é verdade. Se

Johannes Lõvgren não tivesse sido assassinado, jamais viríamos aqui
perturbá-la e fazer estas perguntas. Mas agora temos de saber. E se não
descobrirmos agora, a senhora será forçada a responder a essas mesmas



perguntas no tribunal, sob juramento. Foi mais rápido do que
imaginara. De repente, ela cedeu.

— Por que vocês querem saber? Gritou. — Eu não �z nada. Por
que não podem deixar que uma pessoa mantenha seus segredos?

— Ninguém está proibindo seus segredos, falou Wallander,
deliberadamente. — Mas quando as pessoas são assassinadas, temos de
procurar os criminosos. E isso signi�ca que temos de fazer perguntas. E
obter respostas.

Rydberg continuava imóvel em sua cadeira perto da janela. Seus
olhos cansados �tavam a mulher. Juntos, escutaram a história.
Wallander achou tudo indizivelmente lúgubre. A vida dela, da forma
como lhe foi exposta, era tão sem esperança quanto a paisagem gelada
por onde passara de manhã. Era �lha de um casal idoso de agricultores
de Yngsjõ. Abandonara o campo e acabara se tornando funcionária de
uma farmácia. Johannes Lõvgren aparecera em sua vida como freguês da
farmácia. Ela contou a Wallander e Rydberg que haviam se conhecido
quando ele comprava bicarbonato de sódio. Depois ele voltou e
começou a cortejá-la. Lõvgren a�rmara ser um agricultor solitário. Só
depois que o bebê nasceu é que ela descobriu que era casado. Seus
sentimentos foram de resignação, jamais de rancor. Ele comprara seu
silêncio com dinheiro, pago várias vezes ao ano. Mas ela criara o menino
sozinha. O �lho era dela.

— O que sentiu quando descobriu que ele foi assassinado?
Perguntou Wallander, quando a mulher se calou.

— Acredito em Deus. Acredito em vingança justa.
— Vingança?
— Quanta gente Johannes traiu? Ele traiu a mim, ao �lho, à

mulher e às �lhas. Ele traiu todo mundo.
E logo mais ela saberá que seu �lho é um assassino, pensou

Wallander. Será que vai imaginá-lo como um arcanjo encarregado de
executar algum decreto divino de vingança? Será capaz de suportar isso?
Continuou fazendo suas perguntas. Rydberg mudou de posição, sempre
na cadeira perto da janela. Um alarme disparou na cozinha. Quando
partiram, Wallander sentia que havia conseguido respostas para todas as



suas perguntas. Sabia quem era a mulher misteriosa. Quem era o �lho
secreto. Sabia que ela estava esperando dinheiro de Johannes Lõvgren.
Mas ele jamais aparecera.

Uma outra pergunta, porém, acabou tendo uma resposta
inesperada. Ellen Magnusson nunca dera um tostão do dinheiro de
Lõvgren ao �lho. Punha tudo numa poupança. O rapaz só herdaria o
dinheiro depois que ela morresse. Talvez sua mãe tivesse medo de que
perdesse tudo nos cavalos. Mas Erik Magnusson sabia que Johannes
Lõvgren era seu pai. Nesse ponto, ele mentira. Será que sabia também
que Lõvgren, que era seu pai, possuía uma enorme fortuna?

Rydberg �cou em silêncio durante todo o interrogatório. Quando
já estavam para ir embora, perguntou com que frequência costumava ver
o �lho. Se os dois se davam bem. Se sabia sobre a noiva. A resposta foi
evasiva.

— Ele está crescido, agora. Tem sua própria vida. Mas me visita
com regularidade. E claro que sei da noiva.

Ela está mentindo de novo, pensou Wallander. Ellen Magnusson
não sabia da existência da noiva de Erik. Pararam na estalagem de
Degeberga e almoçaram. Rydberg parecia reviver.

— Seu interrogatório foi perfeito. Devia ser usado como
treinamento na academia de polícia.

— É, mas eu menti. E isso não é considerado muito ortodoxo.
Durante o almoço, prepararam uma estratégia. Ambos

concordaram que deveriam esperar pelas investigações sobre a vida
pregressa de Erik Magnusson. Só depois de tudo compilado e pronto é
que iriam chamá-lo para depor.

— Acha que foi ele? Perguntou Rydberg.
— Claro que sim. Sozinho ou com algum cúmplice. O que você

acha?
— Espero que você esteja certo.
Chegaram de volta à delegacia de Ystad às três e quinze. Nàslund

estava sentado em sua sala, espirrando. Fora substituído por Hanson ao
meio-dia. Erik Magnusson passara a manhã comprando sapatos novos e



entregando alguns bilhetes de aposta numa tabacaria. Depois voltara
para casa.

— Ele lhe pareceu estar na defensiva? Perguntou Wallander.
— Não sei direito. Às vezes eu achava que sim. Às vezes achava que

estava imaginando coisas.
Rydberg foi para casa e Wallander se trancou em sua sala. Folheou

distraído uma nova pilha de papéis que alguém pusera em sua mesa.
Estava tendo di�culdade em se concentrar. A história de Ellen
Magnusson o deixara com uma sensação desconfortável. Pensou que sua
própria vida não estava muito distante da realidade dela. Sua própria
vida ambígua. Vou tirar umas férias quando tudo isso tiver acabado,
pensou. Contando todas as horas extras, com certeza poderei tirar até
uma semana. Vou dedicar sete dias inteiros só para mim. Sete dias como
sete anos magros. E então surgirei como um novo homem. Ponderou os
prós e os contras de ir para algum spa, onde teria ajuda para perder peso.
Mas achou a ideia revoltante. Era preferível pegar o carro e ir para o sul.
Talvez a Paris ou Amsterdã. Em Arnhem havia um policial que ele
conhecera num seminário sobre narcóticos. Talvez pudesse visitá-lo.
Contudo, primeiro era preciso solucionar os homicídios de Lenarp,
pensou. E na semana que vem faremos isso. Depois eu decido para onde
vou.

Na quinta-feira, 25 de janeiro, Erik Magnusson foi detido para
interrogatório pela polícia. Eles o apanharam bem em frente ao prédio
onde morava. Rydberg e Hanson tomaram conta dessa parte, enquanto
Wallander espiava de dentro do carro. Erik Magnusson foi para a viatura
policial sem protestar. Eles haviam programado a detenção para o
período da manhã, quando estivesse saindo para o trabalho. Kurt
Wallander queria que o primeiro interrogatório transcorresse sem
despertar maiores atenções e por isso permitiu que Magnusson ligasse
para o trabalho e explicasse sua ausência. Na sala em que Magnusson foi
interrogado estavam Bjõrk, Wallander e Rydberg. Bjõrk e Rydberg
�caram observando e Wallander fez as perguntas. Durante os dias que
antecederam o depoimento de Erik Magnusson em Ystad, os policiais
foram �cando cada vez mais convencidos de que era ele o culpado pelo



homicídio duplo de Lenarp. Várias investigações haviam mostrado que
era um homem endividado. Em diversas ocasiões escapara por pouco de
ser espancado por não ter pagado suas dívidas de jogo. Durante uma
visita a Jãgersrõ, Hanson o vira apostando grandes quantias. Sua
situação �nanceira era catastró�ca.

Um ano antes, fora alvo por algum tempo das atenções da polícia
de Eslõv, como suspeito de um assalto a banco. No entanto, não fora
possível estabelecer nenhuma ligação entre ele e o roubo. Parecia
possível, por outro lado, que Magnusson estivesse metido no trá�co de
drogas. Sua noiva, desempregada naquele momento, já fora condenada
diversas vezes por violações relacionadas com o uso de drogas e, numa
ocasião, por fraude postal. Em resumo, Erik Magnusson tinha dívidas
enormes. Às vezes, contudo, se via dono de quantias espantosas. Ao lado
delas, seu salário da prefeitura era mixaria.

Aquela manhã de janeiro, uma quinta-feira, signi�caria o passo
�nal das investigações. O homicídio duplo ocorrido em Lenarp seria
esclarecido. Kurt Wallander acordara muito cedo com uma sensação
enorme de tensão no corpo todo. No dia seguinte, sexta-feira, 26 de
janeiro, percebeu que estava enganado. A presunção de que Erik
Magnusson era o culpado, ou ao menos um dos culpados, foi
completamente solapada. A pista que vinham seguindo conduzia a um
beco sem saída. Na sexta à tarde se deram conta de que ele não poderia
de forma alguma estar relacionado com o homicídio duplo; descobriram
que Magnusson era inocente. Seu álibi para a noite do crime fora
con�rmado pela mãe da noiva, que estava visitando a �lha. A
credibilidade dela era inquestionável. Tratava-se de uma senhora idosa
que sofria de insônia. Erik Magnusson roncara durante a noite toda em
que Johannes e Maria Lõvgren foram brutalmente assassinados. O
dinheiro com o qual pagara sua dívida ao dono da loja de ferragens de
Tágarp viera da venda de um carro. Magnusson forneceu o recibo do
Chrysler que tinha vendido. E o comprador, um marceneiro de Lomma,
con�rmou que pagara em dinheiro, com notas de mil e de quinhentas
coroas. Magnusson conseguiu inclusive fornecer uma explicação
aceitável para o fato de ter mentido sobre Johannes Lõvgren ser seu pai.



Ele �zera isso pela mãe, uma vez que achava que era assim que ela queria
que fosse. Quando Wallander lhe disse que Lõvgren era um homem
rico, ele pareceu realmente surpreso. No �m, não sobrou nada. Quando
Bjõrk perguntou se alguém se opunha a que Erik Magnusson fosse
liberado e tirado do caso até segunda ordem, ninguém levantou
nenhuma objeção. Wallander �cou com um tremendo sentimento de
culpa por ter conduzido toda a investigação na direção errada. Apenas
Rydberg não parecia ter sido afetado. Ele, que também desde o princípio
fora o mais cético de todos. A investigação estava encalhada. Tudo o que
restava eram destroços.

Não havia mais nada a fazer senão começar de novo. Ao mesmo
tempo, chegou a neve. Nas primeiras horas do sábado, 27 de janeiro,
desabou uma violenta nevasca vinda do sudoeste. Depois de algumas
horas, a E14 �cou bloqueada. A neve caiu sem parar durante seis horas.
Os fortes ventos inutilizaram todo e qualquer esforço das escavadeiras.
Mal era tirada das estradas, a neve se acumulava de novo, trazida pelo
vento. Durante vinte e quatro horas, a polícia esteve ocupada evitando
que a confusão se transformasse em caos. Depois a tempestade de neve
se foi, tão rápido quanto aparecera. No dia 30 de janeiro, Kurt
Wallander completou quarenta e três anos. Comemorou reformulando
seus hábitos alimentares e voltando a fumar. Para sua grande satisfação, a
�lha Linda ligou à noite. Estava em Malmõ e decidira se candidatar a
uma faculdade nos arredores de Estocolmo. Prometeu ir vê-lo antes de ir
embora.

Wallander organizou seu horário de modo a poder ir visitar o pai
pelo menos três vezes por semana. Escreveu uma carta para a irmã, em
Estocolmo, dizendo que a nova auxiliar operara maravilhas no pai. A
confusão mental que o levara a fazer aquela desolada caminhada noturna
rumo à Itália se dissipara. Ter uma mulher indo regularmente a sua casa
fora a salvação dele. Num começo de noite, dias depois de seu
aniversário, Wallander ligou para Anette Brolin e ofereceu-se para levá-la
a conhecer as paisagens de inverno de Skåne. De novo, pediu desculpas
pela noite em que estivera em seu apartamento. Ela agradeceu, aceitou e,
no domingo seguinte, 4 de fevereiro, ele a levou para conhecer os



monumentos pré-históricos de Ales Stenar e o castelo medieval de
Glimmingehus. Jantaram em Hammenhõg, numa estalagem, e
Wallander começou a pensar que de fato ela chegara à conclusão de estar
diante de um outro homem, bem diferente daquele que a puxara para o
colo.

As semanas passaram sem nenhum novo avanço nas investigações.
Martinson e Nàslund foram transferidos para outras tarefas. Wallander e
Rydberg, no entanto, tiveram permissão para se concentrar
exclusivamente no homicídio duplo, pelo menos por uns tempos. Num
dia claro e frio, em meados de fevereiro, um dia sem vento nenhum,
Wallander recebeu a visita da �lha de Lõvgren que morava e trabalhava
em Gõteborg. Ela estava em Skåne para providenciar a colocação de
uma pedra tumular na sepultura dos pais, no cemitério de Villie.
Wallander lhe disse a verdade: que a polícia continuava tateando em
busca de uma pista de�nitiva. No dia seguinte à visita, ele foi até o
cemitério e �cou por lá um tempo, meditando ao lado da pedra negra
com letras de ouro. O mês de fevereiro foi gasto na ampliação e no
aprofundamento da investigação.

Rydberg, que continuava caladão, fechado e sofrendo muitas dores
na perna, fez quase todo seu trabalho pelo telefone, enquanto Wallander
saía a campo. Eles conferiram todos os bancos da região de Skåne, mas
não encontraram mais nenhum cofre em nome de Johannes Lõvgren.
Wallander conversou com mais de duzentas pessoas que eram ou
parentes ou conhecidos do casal assassinado. Voltou inúmeras vezes à
pasta cada vez mais gorda contendo o resultado das investigações,
repassou pontos que já examinara antes, revirou os alicerces de velhos
relatórios repisados e examinou tudo de novo. Mas não encontrou uma
brecha que fosse em lugar nenhum.

Num dia gelado e de muito vento em fevereiro, apanhou Sten
Widén em sua fazenda e foram os dois visitar Lenarp. Juntos,
inspecionaram o cavalo que talvez escondesse um segredo e observaram
enquanto a égua comia uma braçada de feno. O velho Nystrõm �cou
grudado nos dois o tempo inteiro. Ele ganhara a égua das duas �lhas. A
propriedade, que permanecia silenciosa e fechada, fora entregue a uma



corretora de imóveis de Skurup, para ser vendida. Kurt Wallander parou
sob o vento, olhando a janela quebrada da cozinha, que não fora
consertada, apenas tapada com uma folha de compensado. Estava
tentando restabelecer contato com Sten Widén, o contato que fora
perdido dez anos antes, mas o treinador de cavalos de corrida e antigo
amigo parecia desinteressado. Depois de levá-lo para casa, percebeu que
a ligação entre os dois fora permanentemente rompida. As investigações
preliminares sobre o homicídio do refugiado somali foram concluídas e
Rune Bergman foi levado ao tribunal distrital de Ystad. O prédio estava
repleto de representantes da mídia. Àquela altura, já �cara estabelecido
que Valfrid Strõm disparara os tiros fatais. Mas Rune Bergman fora
indiciado como cúmplice e declarado apto a ser julgado pela avaliação
psiquiátrica.

Kurt Wallander serviu como testemunha e ouviu os apartes e as
perguntas minuciosas de Anette Brolin. Rune Bergman não falou muita
coisa, embora já não se mantivesse mais completamente mudo. O
processo judicial revelou uma paisagem racista secreta na qual
dominavam opiniões políticas semelhantes às da Ku Klux Klan.
Bergman e Strõm haviam agido por conta própria ao mesmo tempo que
mantinham ligações com diversas organizações racistas. De novo
ocorreu a Wallander que alguma coisa de decisiva estava para acontecer
na Suécia. Em alguns momentos, pôde inclusive detectar simpatias
contraditórias em si mesmo diante de certos argumentos anti-imigração
que surgiram em debates e na imprensa durante o julgamento. Por acaso
o governo e o Serviço de Imigração tinham controle de fato sobre os
indivíduos que tentavam entrar na Suécia? Quem era refugiado e quem
era oportunista? Seria possível diferenciar um do outro? Por quanto
tempo seria possível manter aquela generosa política de refugiados sem
que houvesse um caos? Haveria um limite máximo? Kurt Wallander
tentou sem grande entusiasmo se aprofundar nessas questões. Percebeu
que alimentava a mesma vaga apreensão de tantas outras pessoas. Uma
ansiedade sobre o desconhecido, sobre o futuro.

No �nal de fevereiro a sentença foi dada e Rune Bergman
condenado a muitos anos de prisão. Para grande surpresa de todos, não



apelou da sentença, que passou a vigorar imediatamente. Não nevou
mais sobre Skåne naquele inverno. Numa manhã do início de março,
Anette Brolin e Kurt Wallander deram um logo passeio a pé pela
restinga de Falsterbo. Juntos, viram os primeiros bandos de aves
voltando das terras distantes do Cruzeiro do Sul. Wallander pegou de
repente sua mão e ela não a puxou, pelo menos não na hora. Ele
conseguiu perder quatro quilos, mas percebeu que nunca mais voltaria
ao peso que tinha antes de Mona largá-lo. De vez em quando suas vozes
se cruzavam ao telefone. Wallander reparou que o ciúme estava aos
poucos desaparecendo. A mulher negra que costumava aparecer em seus
sonhos também não voltou mais. O mês de março começou com
Svedberg repetindo sua intenção de voltar a morar em Estocolmo. Ao
mesmo tempo, Rydberg foi internado e �cou duas semanas no hospital.
De início todos pensaram que fosse por causa da perna. Mas um dia
Ebba contou a Wallander, con�dencialmente, que era provável que
Rydberg estivesse com câncer. Ela não disse como sabia disso nem que
tipo de câncer era. Quando Wallander foi visitar Rydberg no hospital,
ele lhe falou que era apenas um exame de rotina do estômago. Uma
mancha num raio X mostrou uma possível lesão no intestino grosso.

Wallander sentiu uma dor lhe queimar por dentro diante da
possibilidade de Rydberg estar seriamente doente. Com uma sensação
crescente de impotência, continuou com as investigações. Um dia, num
acesso de raiva, jogou a pasta grossa contra a parede. O chão �cou
coberto de papéis. Durante um tempão ele se limitou a olhar a bagunça.
Depois se agachou e se pôs a recolher todo o material para começar de
novo, desde o início. Em algum lugar tem de haver alguma coisa que eu
não estou enxergando, pensou.

Uma ligação, um detalhe que é justamente a chave que eu tenho de
girar. Mas será que devo girá-la para. A direita ou para a esquerda? Ele
ligava sempre para Gõran Boman em Kristianstad, para se queixar da
situação. Por conta própria, Boman �zera uma investigação minuciosa
de Nils Velander e outros possíveis suspeitos. Não surgiu uma brecha em
parte nenhuma. Durante dois dias inteiros Wallander conversou com
Lars Herdin, sem avançar um centímetro. Ele ainda não queria acreditar



que o crime nunca seria solucionado. Em meados de março conseguiu
convencer Anette Brolin a ir até Copenhague com ele, assistir a uma
ópera. Durante a noite, ela mitigou sua desolação. Mas quando
Wallander disse que a amava, ela escapuliu. Era o que era. Nada mais.
No �m de semana de 17 e 18 de março a �lha foi visitá-lo. Chegou
sozinha, sem o estudante de medicina do Quênia, e Wallander foi
buscá-la na estação. Ebba mandara uma amiga no dia anterior fazer uma
boa faxina no apartamento da Mariagatan. E ele sentiu �nalmente que
recuperara a �lha. Deram um longo passeio pela praia perto de
Õsterleden, almoçaram em Lilla Vik e �caram acordados até as cinco da
manhã, conversando. Visitaram o pai de Wallander, que surpreendeu os
dois contando histórias engraçadas de Kurt quando criança. Na segunda
de manhã, ele a levou até a estação. Parecia ter recuperado um pouco da
con�ança da �lha. Na delegacia, de novo mergulhado no material da
investigação, viu Rydberg entrar de supetão em sua sala. Sentou-se na
cadeira de espaldar alto perto da janela e contou a Wallander sem
maiores rodeios que estava com câncer de próstata. Começaria um
tratamento de citotoxina e radiação que iria durar um longo tempo e
talvez não adiantasse nada. Não permitiu nenhuma manifestação de
compaixão. Fora até lá simplesmente para lembrar a Wallander as
últimas palavras de Maria Lõvgren. E do laço. Depois se levantou, lhe
apertou a mão e se foi.

Wallander �cou sozinho, com sua mágoa e sua investigação. Bjõrk
achou melhor deixá-lo trabalhar sem parceiros no caso, uma vez que a
polícia estava atolada de trabalho. Não aconteceu nada em março.
Tampouco em abril. Os relatórios sobre o estado de saúde de Rydberg
variavam. Ebba era a mensageira incansável. Num dos primeiros dias de
maio, Wallander entrou na sala de Bjõrk e sugeriu que a investigação
fosse transferida para outro policial. Mas Bjõrk recusou. Wallander teria
de continuar pelo menos até o �m do verão e do período de férias.
Depois eles reavaliariam a situação. Por inúmeras vezes, recomeçou do
princípio. Recuou, esmiuçando e torcendo o material, tentando fazê-lo
respirar. Mas as pedras por onde caminhava continuaram frias. No
início de junho trocou seu Peugeot por um Nissan. No dia 8 de junho



saiu de férias e foi a Estocolmo visitar a �lha. Juntos, foram até o Cabo
Norte. Herman Mboya estava no Quênia, mas voltaria em agosto. Na
segunda-feira, 9 de julho, Wallander estava de volta ao serviço.

Um memorando de Bjõrk informava que ele deveria continuar
com as investigações até a volta do chefe, no começo de agosto. Aí então
decidiriam o que fazer. Também recebeu um recado de Ebba dizendo
que Rydberg estava bem melhor. Os médicos talvez pudessem controlar
o câncer, no �m das contas. A terça-feira, 10 de julho, amanheceu linda
em Ystad. Na hora do almoço, Wallander foi até o centro dar uma volta.
Parou na loja da praça e decidiu comprar um novo aparelho de som.
Lembrou-se de que ainda tinha algum dinheiro norueguês na carteira,
que esquecera de trocar. Estivera com ele no bolso desde a viagem a
Cabo Norte. Foi até o Banco União e entrou na �la do único guichê
aberto. Não reconheceu a mulher que o atendeu. Não era Britta-Lena
Bodén, a moça com boa memória, nem nenhum dos outros caixas que
já conhecia. Achou que se tratava de alguma funcionária temporária. O
homem a sua frente fez uma retirada polpuda. Sem dar grande
importância ao fato, se perguntou o que ele iria fazer com uma quantia
tão grande de dinheiro. Enquanto o indivíduo contava as notas, leu
distraído o nome que constava na carteira de habilitação colocada sobre
o balcão. Depois foi sua vez, e ele trocou o dinheiro norueguês. Atrás
dele na �la ouviu um veranista falando italiano ou espanhol. Ao sair,
teve uma ideia súbita. Ficou ali na rua parado, como se congelado pela
inspiração. Em seguida entrou de novo no banco. Esperou até que os
turistas tivessem trocado seu dinheiro. Mostrou a carteirinha de polícia à
mulher no caixa e sorriu.

— Britta-Lena Bodén. Ela está de férias?
— Provavelmente foi para a casa dos pais em Simrishamn,

informou a funcionária. — Ela ainda tem duas semanas de férias.
— Bodén. É o sobrenome dos pais também?
— O pai dirige um posto de gasolina em Simrishamn. Acho que é

o que se chama Statoil, agora.
— Obrigado. É que eu tenho algumas perguntas de rotina para

fazer a ela.



— Estou reconhecendo o senhor. Quer dizer que ainda não
conseguiu resolver aquele crime horroroso?

— Ainda não. Terrível, não é mesmo?
Ele praticamente correu de volta à delegacia, pulou para dentro do

carro e foi para Simrishamn. Por meio do pai de Britta-Lena, �cou
sabendo que a moça estava passando o dia na praia, em Sandhammaren,
com um grupo de amigos. Procurou um tempão até encontrá-la, bem
escondida atrás de uma duna de areia. Estava jogando gamão com os
amigos, e todos eles olharam Wallander com muito espanto, quando o
viram chegar marchando pela areia.

— Eu não a incomodaria se não fosse urgente.
Britta-Lena Bodén sem dúvida entendeu a seriedade da situação

porque se levantou do chão. Vestia um biquíni minúsculo, e Wallander
desviou a vista. Sentaram-se um pouco afastados dos outros, para não
serem incomodados.

— Aquele dia, em janeiro. Eu queria fazer algumas perguntas de
novo. Sobre o que aconteceu aquele dia. Queria que você tentasse
lembrar se havia mais alguém no banco, quando Johannes Lõvgren fez
aquela retirada grande. A memória da moça continuava excelente.

— Não. Ele estava sozinho. Ele sabia que ela dizia a verdade.
— Continue. Lõvgren saiu do banco. A porta se fechou. E o que

aconteceu depois disso? A resposta foi rápida e �rme.
— A porta não se fechou.
— Entrou algum outro cliente?
— Dois.
— Você os conhecia?
— Não. A pergunta seguinte foi crucial.
— Porque eles eram de fora? Ela o olhou espantada.
— Exato. Como sabe?
— Eu não sabia até agora. Continue pensando.
— Eram dois homens. Bem jovens.
— O que eles queriam?
— Queriam trocar dinheiro.
— Lembra-se de qual era a moeda?



— Dólares.
— Falavam inglês? Eram americanos? Ela balançou a cabeça. —

Inglês, não. Não sei que língua estavam falando.
— E aí, o que aconteceu? Tente se lembrar das imagens que viu.
— Eles se aproximaram do guichê.
— Os dois? Ela pensou com todo o cuidado, antes de responder. O

vento morno despenteava seus cabelos.
— Um deles se aproximou e pôs o dinheiro sobre o balcão. Acho

que eram cem dólares. Perguntei-lhe se desejava trocar o dinheiro. Ele
fez que sim com a cabeça.

— O que o outro rapaz estava fazendo? Ela re�etiu de novo.
— Ele deixou alguma coisa cair no chão, se curvou e apanhou.

Acho que foi uma luva.
Wallander retrocedeu alguns passos no questionário:
— Johannes Lõvgren havia acabado de sair. Tinha retirado uma

quantia grande em dinheiro, que guardou dentro da pasta. Ele recebeu
mais alguma coisa?

— Um comprovante da retirada.
— Que guardou na pasta? Pela primeira vez a moça hesitou.
— Acho que sim.
— Se ele não o pôs na pasta, então o que aconteceu com o

comprovante? Ela pensou mais um pouco.
— Não havia nada em cima do balcão. Tenho certeza disso. Caso

contrário, eu teria pegado.
— O comprovante poderia ter caído no chão?
— É possível.
— E o rapaz que baixou para pegar a luva poderia tê-lo apanhado?
— Talvez.
— O que havia no comprovante?
— A quantia. O nome e o endereço dele também. Wallander

tomou fôlego.
— Tudo isso constava do comprovante? Tem certeza?
— Ele preencheu a papeleta para retirar o dinheiro com letras

grandes. Eu sei que escreveu o endereço também, ainda que isso não seja



necessário. Wallander recuou de novo.
— Lõvgren retira o dinheiro e sai. Na porta, cruza com dois

desconhecidos. Um deles se curva para apanhar uma luva e quem sabe o
comprovante de retirada. No papel, está escrito que Johannes Lõvgren
acabou de retirar vinte e sete mil coroas do banco. É isso? De repente,
ela compreendeu.

— Foram eles?
— Não sei. Diga o que mais viu.
— Eles trocaram o dinheiro. Puseram as notas no bolso e saíram.
— Quanto tempo demorou isso?
— Três, quatro minutos. Não mais.
— O banco tem uma cópia do comprovante da operação de

câmbio, suponho? Ela fez que sim com a cabeça.
— Troquei dinheiro no banco hoje. Tive de dar meu nome. Eles

deram algum endereço?
— Pode ser. Não me lembro.
Kurt Wallander balançou a cabeça. Agora as coisas pareciam estar

esquentando.
— Você tem uma memória fenomenal. Por acaso viu aqueles dois

homens de novo?
— Não. Nunca mais.
— Seria capaz de reconhecê-los?
— Acho que sim. Talvez. Wallander re�etiu uns instantes.
— Talvez você tenha que interromper suas férias por alguns dias.
— Mas nós estamos indo para Õland amanhã! Wallander tomou a

decisão ali mesmo.
— Desculpe, mas é impossível. Talvez depois de amanhã. Mas não

antes. Levantando-se, limpou a areia da roupa. — Não se esqueça de
dizer a seus pais onde poderemos encontrá-la. Ela também se levantou,
indo em direção a seus amigos.

— Posso contar a eles?
— Invente outra coisa qualquer. Tenho certeza de que consegue.
Pouco depois das quatro da tarde eles encontraram o recibo da

troca de dinheiro nos arquivos do Banco União. A assinatura era ilegível.



Nenhum endereço fora fornecido. Para sua própria surpresa, Wallander
não �cou desapontado. Achava que era porque ao menos estava
começando a entender como a coisa toda acontecera. Do banco foi
direto para a casa de Rydberg, ainda em convalescença.

Rydberg estava sentado na sacada, quando Wallander tocou a
campainha. Emagrecera e estava muito pálido. Juntos, sentaram na
varanda, e Wallander lhe contou da descoberta. Rydberg balançava a
cabeça, pensativo.

— Você provavelmente está certo, falou, depois que Wallander
terminou sua história. — É provável que tenha sido assim.

— O problema agora é como encontrá-los. Turistas de passagem
pela Suécia há mais de seis meses.

— Talvez eles ainda estejam por aqui. Como refugiados,
candidatos a asilo, imigrantes.

— E por onde eu começo?
— Isso, não sei. Mas você vai achar um caminho.
Passaram algumas horas na sacada de Rydberg. Pouco antes das

sete, Wallander voltou para o carro. As pedras já não estavam mais tão
frias sob seus pés.

*   *   *   



W

Quinze

ALLANDER sempre se lembraria dos dias seguintes como a
época em que o mapa foi traçado. Começou com o que

Britta-Lena Bodén guardara na memória e com uma assinatura ilegível.
Havia uma hipótese cabível, e as últimas palavras ditas por Maria
Lõvgren antes de morrer �nalmente se encaixavam no quebra-cabeça.
Havia ainda aquele laço de nó curioso para levar em conta. E ele então
desenhou o mapa. No mesmo dia em que conversou com Britta-Lena
Bodén nas areias mornas das dunas de Sandhammaren, foi até a casa de
Bjõrk, arrancou-o da mesa do jantar e extraiu dele uma promessa
imediata de destacar Hanson e Martinson em tempo integral para as
investigações, que uma vez mais receberam prioridade máxima e foram
postas em marcha. Na quarta, 11 de julho, antes do banco abrir, �zeram
uma reconstituição da cena. Britta-Lena Bodén ocupou seu posto atrás
do guichê, Hanson assumiu o papel de Johannes Lõvgren enquanto
Martinson e Bjõrk personi�cavam os dois homens que entraram para
trocar os dólares. Wallander insistiu para que tudo estivesse exatamente
igual àquele dia, seis meses antes. O preocupado gerente do banco
acabou concordando em deixar que Britta-Lena Bodén entregasse vinte
e sete mil coroas em notas variadas, mas de alto valor, a Hanson, que
tomara emprestada uma velha pasta de Ebba.

Wallander �cou de lado, supervisionando tudo. Por duas vezes
mandou que começassem de novo porque Britta-Lena Bodén lembrava
de algum detalhe que não lhe parecia correto.

Wallander fez a reconstrução da cena na esperança de avivar a
memória da moça. Esperava que ela pudesse abrir uma porta para algum



outro aposento de sua extraordinária memória. Quando tudo acabou,
ela balançou a cabeça. Já contara tudo de que se lembrava. Não havia
mais nada a acrescentar. Wallander pediu que adiasse a viagem a Õland
por mais alguns dias e deixou-a sozinha numa sala onde pôde examinar
uma a uma as fotogra�as de criminosos estrangeiros que, por uma razão
ou outra, haviam sido apanhados na rede da polícia sueca. Quando essa
busca se mostrou infrutífera, foi posta num avião para Norrkõping, para
examinar os extensos arquivos fotográ�cos do Serviço de Imigração.
Depois de dezoito horas de intermináveis fotogra�as, desembarcou no
aeroporto de Sturup, onde Wallander a recebeu pessoalmente. Os
resultados foram negativos.

O passo seguinte foi o estabelecimento de uma ligação com a
Interpol. Os computadores da entidade foram alimentados com uma
hipótese do modo provável de execução do crime e passaram a fazer
estudos comparativos em todos os quartéis-generais europeus. Daí não
surgiu nada que pudesse mudar signi�cativamente a situação. Enquanto
Britta-Lena Bodén vasculhava �leiras intermináveis de fotos, Wallander
fez três longas entrevistas com Arthur Lundin, o limpador de chaminés
de Slimminge. Suas viagens entre Lenarp e Ystad foram reconstituídas,
cronometradas e repetidas. Wallander continuou elaborando seu mapa.
De vez em quando fazia uma visita a Rydberg, sempre sentado na
sacada, fraco e pálido, e repassava com ele os detalhes da investigação.
Rydberg invariavelmente a�rmava que Wallander não estava
incomodando e que aquelas sessões não o cansavam. Mas Wallander
sempre saía daquela sacada sentindo aguilhoadas de culpa. Anette Brolin
voltou das férias, que passara com o marido e os �lhos numa casa de
veraneio em Grebbestad, na costa oeste. Voltou para Ystad com a família
toda e Wallander assumiu seu tom mais formal de voz quando ligou
para comunicar o avanço feito nas investigações quase estagnadas.
Depois da primeira semana de trabalhos intensos, tudo voltou à
calmaria.

Wallander olhou seu mapa. Estavam encalhados de novo.
— Agora é esperar, falou Bjõrk. — O fermento da Interpol cresce

lentamente.



Wallander gemeu por dentro ao ouvir a metáfora forçada. Ao
mesmo tempo, percebeu que Bjõrk tinha razão. Quando Britta-Lena
Bodén voltou de Õland e estava para retomar seu posto no banco,
Wallander pediu autorização à gerência para que ela tivesse mais alguns
dias de folga. Em seguida levou-a para visitar os campos de refugiados
situados nos arredores de Ystad. Também �zeram uma visita aos campos
�utuantes que funcionavam nos navios ancorados no Cais dos
Petroleiros de Malmõ. Mas ela não reconheceu ninguém em nenhum
desses lugares.

Wallander chamou um retratista da polícia de Estocolmo. Apesar
de trabalhar com o artista num sem-número de esboços, Britta-Lena
Bodén não �cou satisfeita com nenhuma das �sionomias produzidas.

Wallander começou a sentir dúvidas. Bjõrk obrigou-o a abrir mão
de Martinson e se contentar com Hanson como único parceiro nas
investigações. Na sexta-feira, 20 de julho, estava mais uma vez disposto a
desistir. Bem no �nalzinho do dia, se sentou e redigiu um memorando
sugerindo que a investigação fosse suspensa até segunda ordem por falta
de material pertinente capaz de fazer avançar o caso de maneira
signi�cativa. Pôs a folha de papel sobre a mesa e decidiu deixar a decisão
para Bjõrk e Anette Brolin tomarem na segunda-feira de manhã.

Passou o sábado e o domingo na ilha dinamarquesa de Bornholm.
Ventou, choveu e ele passou mal por causa de alguma coisa que comera
na balsa. De noite, estava de cama. A intervalos regulares precisava
levantar para vomitar. Ao acordar na segunda de manhã, estava se
sentindo melhor. Mas continuava indeciso quanto a se devia continuar
na cama ou não. No �m se levantou e saiu. Alguns minutos antes das
nove, já estava em sua sala. Como era aniversário de Ebba, todos
comeram um pedaço de bolo no refeitório. Eram quase dez horas
quando teve a oportunidade de ler outra vez seu memorando a Bjõrk.
Estava para entregá-lo quando o telefone tocou. Era Britta-Lena Bodén.
Sua voz mal passava de um sussurro.

— Eles voltaram. Venha para cá correndo!
— Quem voltou?



— Os homens que trocaram o dinheiro. Será que não entende? No
corredor, cruzou com Norén, que acabara, de voltar de um turno de
patrulhamento de trânsito.

— Você vem comigo! Gritou Wallander.
— Que foi que aconteceu? Perguntou Norén, mordendo um

sanduíche.
— Não faça perguntas. Vamos!
Quando chegaram ao banco, Norén ainda estava com o sanduíche

meio mordido na mão. No caminho, Wallander desrespeitou um sinal
vermelho, ultrapassou em local proibido e, quando chegou, largou o
carro no meio das barracas da feirinha que havia na praça, ao lado da
sede da prefeitura. Mas ainda assim era tarde demais. Os homens já
haviam desaparecido. Britta-Lena Bodén �cou tão chocada de vê-los de
novo que nem lhe passou pela cabeça pedir para alguém segui-los. Por
outro lado, teve a presença de espírito de apertar o botão da câmera de
segurança.

Wallander examinou a assinatura na papeleta do banco. De novo, o
nome estava ilegível. Mas a assinatura era a mesma. Como antes,
nenhum endereço fora fornecido.

— Muito bem, disse Wallander para Britta-Lena, que estava de pé
na sala da gerência, tremendo. — O que foi que você falou quando saiu
para ligar para mim?

— Que eu tinha de pegar um carimbo.
— Acha que suspeitaram de alguma coisa? Ela fez que não com a

cabeça.
— Muito bem, repetiu Wallander. — Você fez exatamente o que

devia fazer.
— Acha que agora vai poder pegá-los?
— Acho. Desta vez nós vamos pegá-los.
O vídeo feito pela câmera do banco mostrava dois homens que não

pareciam especialmente mediterrâneos. Um deles tinha cabelos curtos e
loiros, o outro estava �cando careca. Entre os policiais, o primeiro foi
apelidado na hora de Lúcia e o outro, de Careca. Britta-Lena Bodén
ouviu amostras de diversas línguas e por �m concluiu que os homens



tinham falado alguma coisa em checo ou búlgaro. A nota de cinquenta
dólares que trocaram foi imediatamente enviada para a perícia. Bjõrk
convocou uma reunião em sua sala.

— Depois de seis meses eles aparecem de novo disse Wallander. —
Por que resolveram voltar ao mesmo banco de antes, um banquinho
pequeno? Primeiro, porque moram em algum lugar por perto, claro.
Segundo, porque numa de suas visitas deram sorte. Desta vez, não
tiveram tanta sorte. O homem na frente deles, na �la, estava
depositando dinheiro, não retirando. Mas era um senhor de idade como
Johannes Lõvgren. Talvez eles pensem que senhores idosos com cara de
agricultor sempre fazem retiradas polpudas em espécie.

— Checos? Perguntou Bjõrk. — Ou búlgaros?
— Não é certeza, ainda. A moça pode ter se enganado. Mas se

encaixa na aparência dos dois.
Assistiram ao vídeo quatro vezes e decidiram quais as fotos que

seriam feitas e ampliadas.
— Todo e qualquer europeu oriental que more na cidade ou nas

redondezas terá de ser investigado, falou Bjõrk. — Não vai ser nada
agradável e será considerado discriminação injusti�cada. Mas precisamos
mandar tudo isso para o inferno. Eles têm de estar por aqui, em algum
lugar. Vou dar uma palavrinha com os chefes das polícias de Malmõ e de
Kristianstad e ver o que eles acham que poderemos fazer no nível da
comarca.

— Mostre o vídeo para todos os policiais que fazem patrulha, disse
Hanson. — Eles podem aparecer numa rua qualquer. Wallander se
lembrou da carni�cina.

— Depois do que �zeram em Lenarp, temos de considerá-los
perigosos.

— Se é que foram eles, corrigiu Bjõrk. — Ainda não sabemos.
— Verdade, concordou Wallander. — Mas mesmo assim.
— Agora vamos partir com tudo para cima deles continuou Bjõrk.

— Kurt é o encarregado e distribuirá as tarefas conforme achar
conveniente. Tudo o que não precisar ser feito imediatamente deve ser



adiado. Vou ligar para a promotora; ela vai �car satisfeita em saber que
está acontecendo alguma coisa.

Mas não aconteceu nada. Apesar do esforço maciço da polícia e do
tamanho reduzido da cidade, os homens evaporaram. Terça e quarta-
feira transcorreram sem novidades. Os dois chefes de polícia da comarca
deram sinal verde para a implementação de medidas especiais em suas
áreas. O vídeo foi copiado e distribuído. Wallander teve algumas
dúvidas de última hora sobre se as fotos deveriam ser entregues à
imprensa. Receava que os homens se escondessem ainda mais caso a
descrição viesse a público. Pediu o conselho de Rydberg, que não
concordou com ele.

— Você tem que espantar as raposas para fora da toca. Espere
alguns dias. Mas depois divulgue as fotos. Durante um tempão, �tou as
cópias que Wallander levara para mostrar-lhe. — Essa coisa de um rosto
assassino não existe. Você imagina algo: um per�l, um tipo de cabelo,
um maxilar. Mas nunca é o que a gente imagina.

Terça-feira, 24 de julho, foi um dia de muito vento em Skåne.
Nuvens es�apadas corriam velozes pelo céu e o vento estava adquirindo
força de ventania. Depois de acordar logo ao amanhecer, Wallander
ainda �cou na cama uns bons momentos, ouvindo o som do vento. Ao
subir na balança do banheiro, viu que havia perdido mais um quilo. Isso
o alegrou de tal forma que, ao parar o carro no estacionamento da
delegacia, não sentiu aquela sensação de melancolia que o vinha
a�igindo nos últimos tempos. Para ele, a investigação estava se
transformando numa derrota pessoal. Exigia o máximo de todos os
colegas e, no �m, voltavam a se ver num vazio. Entretanto, os dois
homens tinham de estar em algum lugar, pensou raivoso, batendo a
porta do carro. Em algum lugar, mas onde? No saguão de entrada,
parou para trocar algumas palavras com Ebba. Reparou que havia uma
caixinha de música antiga ao lado do painel do PABX.

— Há muito tempo que eu não via uma dessas. Onde arranjou?
— Comprei numa barraca da feirinha de Sjõbo. Às vezes a gente

acha coisas realmente incríveis no meio de toda aquela porcariada.



Wallander sorriu e foi em frente. A caminho de sua sala, parou para
falar com Hanson e Martinson e pediu que o acompanhassem. Ainda
não havia nem sinal dos dois, Careca e Lúcia.

— Mais dois dias. Se não encontrarmos nada até quinta-feira,
vamos convocar uma entrevista coletiva e distribuir as fotos.

— Já devíamos ter feito isso desde o começo, disse Hanson.
Wallander não fez nenhum comentário.

Reviram mais uma vez o mapa traçado até ali. Martinson
continuaria a organizar a busca nos vários campos de refugiados onde os
dois poderiam estar se escondendo.

— Con�ra os albergues da juventude também, disse Wallander. —
E todos os quartos que estão para alugar em casas de família durante o
verão.

— Era mais fácil antes, interveio Martinson. — As pessoas
costumavam �car num só lugar no verão. Agora elas zanzam para lá e
para cá o tempo todo.

Hanson continuaria a procurar numa série de construtoras
menores e menos exigentes, notórias por contratarem operários sem
documentos oriundos de vários países do leste Europeu. Wallander iria
até as plantações de morango. Não se podia eliminar a possibilidade de
que os dois estivessem se escondendo numa das grandes fazendas
produtoras de morango da região. Mas todos os esforços foram
baldados. Quando se reuniram de novo, à tarde, os relatórios eram
negativos.

— Achei um encanador argelino, falou Hanson, — Dois pedreiros
curdos e um número colossal de operários poloneses não quali�cados.
Estou até com vontade de escrever um bilhete para Bjõrk. Se não
estivéssemos com esse maldito homicídio duplo nas mãos, até que
poderíamos fazer uma limpeza geral nesse lixo. Eles estão ganhando o
mesmo salário que a garotada que pega empregos temporários de verão.
Não têm seguro nenhum. Se houver algum acidente, os patrões vão
dizer que os operários estavam vivendo ilegalmente no local.

Martinson também não trouxera nenhuma boa notícia.



— Encontrei um búlgaro careca. Com um pouco de sorte, ele
poderia ser o nosso Careca. Mas é médico de uma clínica em Mariestad
e não teria o menor problema em fornecer um álibi.

A sala estava abafada. Wallander se levantou e abriu a janela. De
repente, se lembrou da caixinha de música de Ebba. Mesmo que não
tivesse ouvido a melodia que tocava, a caixinha estivera em seu
subconsciente o dia todo.

— As feirinhas, disse ele, se virando para o grupo. — Devíamos
dar uma espiada nelas. Qual é a próxima que vai funcionar? Tanto
Hanson como Martinson sabiam a resposta. A de Kivik.

— Ela começa hoje, falou Hanson. — E termina amanhã.
— Eu dou um pulo lã amanhã, disse Wallander.
— Essa é das grandes, informou Hanson. — É melhor levar

alguém junto.
— Eu posso ir, disse Martinson.
Hanson parecia feliz de ter escapado da viagem. Wallander deduziu

que com certeza havia trote nas noites de quarta. Encerraram a reunião,
se despediram, e Hanson e Martinson partiram. Wallander �cou
sozinho na sala, examinando uma pilha de recados telefônicos.
Arrumou-os por ordem de urgência para responder no dia seguinte e se
aprontou para sair. De repente, percebeu um bilhete caído debaixo da
mesa. Curvou-se para apanhá-lo e viu que se tratava de uma ligação feita
pelo diretor de um campo de refugiados. Tentou o número. Deixou
tocar dez vezes e estava prestes a desligar quando alguém atendeu.

— Aqui é Wallander, da polícia de Ystad. Estou procurando
alguém chamado Modin.

— É ele.
— Estou retornando sua ligação.
— Acho que tenho algo importante para lhe dizer.
Kurt Wallander prendeu a respiração.
— É sobre os dois homens que vocês estão procurando. Voltei de

férias hoje. As fotos que a polícia mandou estavam sobre a minha mesa.
Reconheci os dois. Eles moraram neste campo uns tempos.

— Estou indo para aí. Não saia de seu escritório até eu chegar.



O campo de refugiados �cava nos arredores de Skurup. O trajeto
levou dezenove minutos. Funcionava numa residência paroquial
desativada e era usado apenas como abrigo temporário, quando todos os
outros campos permanentes estavam lotados. Modin, o diretor, era um
homem baixo, perto dos sessenta anos. Estava esperando no pátio
quando o carro de Wallander freou bruscamente.

— Estamos sem ninguém no momento. Mas à espera de vários
romenos para a semana que vem. Foram até o pequeno escritório.

— Comece do início.
— Eles moraram aqui entre dezembro do ano passado e meados de

fevereiro, começou Modin, folheando alguns papéis. — Depois foram
transferidos para Malmõ. Para a casa Celsius, mais precisamente. Modin
apontou para a foto do Careca. — O nome dele é Lothar Kraftczyk. É
cidadão checo e está pedindo asilo porque alega ter sido perseguido em
seu país de origem por pertencer a uma minoria étnica.

— Existem minorias na Checoslováquia?
— Acho que ele se considera cigano.
— Considera? Modin deu de ombros. — Não creio que seja

verdade. Os refugiados que não têm motivos su�cientes para
permanecer na Suécia, e que sabem disso, aprendem muito depressa que
uma boa maneira de melhorar suas chances de �car é dizer que são
ciganos. Em seguida pegou a foto de Lúcia. — Andreas Haas. Checo
também. Desconheço os motivos do pedido de asilo. A papelada foi
junto com eles para a Celsius.

— Tem certeza absoluta de que são as mesmas pessoas das fotos?
— Tenho. Tenho certeza.
— Continue. Me conte mais.
— Sobre o quê?
— Como eram eles? Aconteceu alguma coisa de especial enquanto

estiveram por aqui? Tinham muito dinheiro? Qualquer coisa de que se
lembre.

— Estive tentando lembrar. Eles eram bem fechados. Com certeza
sabe que a vida num campo de refugiados é talvez a coisa mais
estressante que existe para qualquer pessoa. Jogavam xadrez dia e noite.



— Tinham algum dinheiro?
— Não que eu me lembre.
— Como eram?
— Reservados. Mas não antipáticos.
— Alguma coisa mais?
Wallander reparou que Modin hesitou.
— Em que está pensando?
— Este é um campo pequeno. Eu não �co aqui à noite, ninguém

�ca. Em certos dias, não há ninguém durante o dia também. Exceto
uma cozinheira, que prepara as refeições. Mas às vezes, quando eu
chegava pela manhã, tinha a sensação de que alguém saíra com o carro.
Que alguém havia entrado em meu escritório, apanhado as chaves e
saído com o carro.

— E suspeitava desses dois? Modin con�rmou com a cabeça.
— Não sei por quê. Era só uma impressão minha. Wallander

re�etiu a respeito.
— Quer dizer então que à noite não havia ninguém aqui. E às

vezes também não havia ninguém durante o dia. Certo?
— Exato.
— Do dia 4 a 6 de janeiro. Isso faz mais de seis meses. Será que

consegue se lembrar se havia alguém da administração aqui, nesse dia?
Modin folheou seu calendário de mesa.

— Eu estava numa reunião de emergência em Malmõ. O volume
de refugiados era tanto que tivemos que encontrar mais alguns campos
temporários.

As pedras estavam começando a queimar sob os pés de Kurt
Wallander. O mapa adquirira vida. Agora falava com ele.

— Quer dizer então que não havia ninguém aqui, nesses dias?
— Só a cozinheira. Mas a cozinha �ca nos fundos. Talvez ela nem

tenha reparado se alguém usou o carro.
— Nenhum dos refugiados falou nada?
— Eles não se envolvem. Sentem medo. Até uns dos outros.
Wallander se levantou. De repente, estava com uma pressa danada.



— Ligue para seu colega do campo da Casa Celsius e diga que
estou indo para lá. Mas não mencione nada a respeito dos dois. Apenas
se certi�que de que o diretor vai estar a minha espera. Modin �cou
olhando para ele.

— Por que está à procura deles?
— Eles podem ter cometido um crime. Um crime horrendo.
— Os assassinatos de Lenarp? É isso? De repente Wallander não

viu motivo para não responder.
— Correto. Acho que foram eles.
Chegou à Casa Celsius, na região central de Malmõ, alguns

minutos depois das sete da noite. Parou numa transversal e foi até a
entrada principal, protegida por um segurança. Depois de vários
minutos, apareceu um homem para acompanhá-lo. Chamava-se Larson,
antigo marujo, e exalava o cheiro inconfundível de cerveja.

— Haas e Kraftczyk, disse Wallander, depois de acomodados os
dois no escritório de Larson. — Os checos que pediram asilo. O homem
que recendia a cerveja respondeu de pronto.

— Os jogadores de xadrez. É, eles vivem aqui. Malditos, pensou
Wallander. Nós os pegamos �nalmente.

— Eles estão aqui no prédio?
— Sim, respondeu Larson. — Quer dizer, não.
— Não?
— Eles moram aqui. Mas não estão aqui.
— O que quer dizer com isso?
— Quero dizer que eles não estão aqui.
— E onde é que eles se meteram?
— Para falar a verdade, não sei.
— Mas eles moram aqui, certo?
— Eles fugiram..
— Fugiram?
— Acontece o tempo todo. As pessoas fogem daqui.
— Mas eles não estão pedindo asilo?
— Mesmo assim elas fogem.
— E o que vocês fazem?



— Um relatório, claro.
— E aí o que acontece?
— Em geral, nada.
— Nada? Pessoas esperando para saber se podem �car no país ou se

vão ser deportadas fogem e ninguém faz nada?
— Suponho que �que a cargo da polícia procurar por elas.
— Mas isso é completamente estúpido. Quando foi que sumiram?
— Foram embora em maio. Os dois com certeza descon�aram que

o pedido de asilo seria negado.
— Para onde acha que foram? Larson levantou as mãos.
— Se você soubesse o número de pessoas vivendo neste país sem

visto de residência. Muito mais do que imagina. Eles vivem em
comunidades próprias, falsi�cam documentos, trocam de nome entre si,
trabalham ilegalmente. Uma pessoa pode �car a vida toda na Suécia sem
ninguém perguntar nada. Ninguém quer acreditar nisso. Mas é assim
que as coisas são. Wallander estava sem fala.

— Isso é loucura. Isso é uma puta loucura.
— Concordo. Mas é assim que as coisas são. Wallander grunhiu.
— Preciso de toda a documentação que tiver desses dois.
— Não posso fornecer isso para qualquer um. Wallander explodiu.
— Esses dois homens cometeram assassinato, Berrou. — Duplo

homicídio.
— Ainda assim não posso liberar os papéis. Wallander se levantou.
— Amanhã você vai entregar esses papéis. Nem que eu tenha que

trazer o chefe da polícia nacional para pegá-los em pessoa.
— As coisas são como são. Eu não posso mudar as regras.
Wallander voltou para Ystad. Às quinze para as nove, tocou a

campainha da casa de Bjõrk. Muito rapidamente, contou o que havia
acontecido.

— Amanhã a gente dá um alerta geral de busca dos dois. Bjõrk
concordou com a cabeça. — Vou convocar uma coletiva para as duas
horas. Pela manhã, vou consultar os demais chefes de polícia. Mas pode
deixar que dou um jeito de conseguir aqueles papéis do campo.



Wallander foi ver Rydberg. Ele estava sentado no escuro, na
varanda. De repente, percebeu que o colega estava sofrendo. Rydberg,
que pelo visto lera seus pensamentos, disse sem rodeios:

— Acho que não vou superar isso. Talvez viva até depois do Natal.
Talvez não.

Wallander não sabia o que dizer.
— Só me resta suportar, disse Rydberg. — Mas me diga, por que

veio até aqui?
Wallander lhe contou. Mal conseguia divisar as feições de Rydberg,

no escuro. Em seguida permaneceram calados. A noite estava fria. Mas
Rydberg não parecia estar se dando conta disso, sentado ali fora com seu
velho roupão e chinelo nos pés.

— Talvez tenham saído do país, falou Wallander.
— Talvez a gente nunca consiga apanhá-los.
— Nesse caso, teremos de conviver com o fato de que pelo menos

sabemos qual é a verdade. Justiça não signi�ca apenas punir quem
comete um crime. Signi�ca também que não podemos desistir nunca.

Com grande di�culdade, se levantou e pegou uma garrafa de
conhaque. Com mãos trêmulas, encheu dois copos.

— Tem muito policial velho que morre preocupado com antigas
charadas não resolvidas. Descon�o que eu seja um deles.

— Alguma vez chegou a se arrepender de ter se tornado policial?
— Nunca. Nem um dia sequer.
Tomaram o conhaque. Às vezes conversando um pouquinho, às

vezes calados. Só lá pela meia-noite é que Wallander se levantou para ir
embora. Prometeu voltar na noite seguinte. Depois que ele saiu,
Rydberg continuou onde estava, sentado na varanda, no escuro. Na
quarta de manhã, 25 de julho, Wallander contou a Hanson e Martinson
o que acontecera depois da reunião do dia anterior. Como a coletiva à
imprensa estivesse marcada para a tarde, decidiram fazer a programada
visita à feirinha de Kivik. Hanson �cou com a tarefa de redigir a nota à
imprensa, junto com Bjõrk. Wallander calculava que ele e Martinson
estariam de volta aí pelo meio-dia. Pegaram a estrada que passava por
Tomelilla e toparam com uma longa �la de carros logo ao sul de Kivik.



Saíram da rodovia e estacionaram num terreno cujo dono ganancioso
cobrava uma tarifa de vinte coroas. Assim que chegaram à região onde se
realizava a feirinha, de onde se descortinava uma visão panorâmica do
mar, começou a chover. Atordoados, �taram a multidão de barracas e
gente. Entre alto-falantes esgoelando e jovens embriagados berrando,
foram sendo empurrados de lá para cá pelo povaréu.

— Vamos tentar nos encontrar em algum lugar no centro, disse
Wallander.

— Devíamos ter trazido os walkie-talkies, para o caso de acontecer
alguma coisa.

— Não vai acontecer nada. Vamos nos encontrar dentro de uma
hora.

Wallander viu quando Martinson se misturou e sumiu na
multidão. Levantou a gola do paletó e foi em sentido contrário. Depois
de pouco mais de uma hora, se encontraram de novo. Ambos
encharcados e irritados com o empurra-empurra geral.

— Que se dane, isto aqui, falou Martinson. — Vamos sentar em
algum lugar e tomar um café.

Wallander apontou para uma tenda, logo adiante.
— Já foi ali? Martinson fez uma careta. — Só tinha um saco de

banha fazendo strip-tease. E a plateia rugindo como se aquilo fosse
algum tipo de encontro religioso-sexual. Minha nossa.

— Vamos dar a volta na tenda. Acho que tem algumas barracas ali
atrás também. Depois vamos embora.

Chapinharam pela lama, abrindo caminho entre um trailer e
suportes enferrujados de barracas. Algumas barracas estavam vendendo
mercadorias diversas. Todas pareciam idênticas, com a lona montada
sobre varetas de metal pintadas de vermelho.

Wallander e Martinson viram os dois homens exatamente ao
mesmo tempo. Estavam dentro de uma barraca, o balcão coberto de
jaquetas de couro. Uma tabuleta informava o preço, e Wallander ainda
teve tempo de pensar que eram incrivelmente baratas. Os dois estavam
atrás do balcão. E olharam para os policiais. Tarde demais Wallander se
deu conta de que fora reconhecido. Seu rosto já aparecera diversas vezes



em fotos de jornal e na televisão. A imagem de Kurt Wallander estava
espalhada por todo o país. Depois tudo aconteceu muito rápido.

Um dos homens, o que eles haviam apelidado de Lúcia, en�ou a
mão debaixo das jaquetas de couro do balcão é pegou uma arma. Tanto
Martinson como Wallander se jogaram para o lado. Martinson �cou
preso nas cordas da tenda-cabaré, ao passo que Wallander bateu a cabeça
na traseira do trailer. O homem atrás do balcão disparou contra
Wallander. O tiro mal foi ouvido em meio à barulheira vinda da tenda
onde os "cavaleiros da morte" faziam misérias com suas motocicletas
barulhentas. A bala bateu no trailer, a poucos centímetros da cabeça de
Wallander.

No momento seguinte, viu que Martinson empunhava uma
pistola. Ele estava desarmado, mas o colega levara o revólver. Martinson
disparou. Wallander viu Lúcia levando um tranco e pondo a mão no
ombro. A arma voou longe e caiu do lado de fora da barraca. Dando um
berro, Martinson se livrou das cordas da barraca e se jogou sobre o
balcão, direto sobre o homem ferido. O balcão quebrou ao meio e
Martinson aterrissou numa mixórdia de jaquetas de couro. Nesse
momento Wallander tinha avançado e agarrado a arma, caída na lama.
Ao mesmo tempo, viu o Careca sair correndo e desaparecer na multidão.
Ninguém parecia ter escutado a troca de tiros. Os vendedores das
barracas vizinhas viram com espanto o salto furioso de tigre que
Martinson dera.

— Vai atrás do outro, Martinson gritou de cima da pilha de
jaquetas de couro. — Eu cuido deste aqui.

Wallander correu com a pistola na mão. O Careca estava em algum
lugar na multidão. Pessoas aterrorizadas se afastaram quando Wallander
apareceu correndo, cheio de lama no rosto e uma arma na mão. Achou
que tivesse perdido o homem quando de repente o avistou de novo,
fugindo desesperado pela feirinha. Wallander empurrou uma senhora de
idade que entrou na sua frente e caiu numa barraquinha que vendia
bolos. Tropeçou na sujeira, derrubou um carrinho de doces e disparou
atrás do Careca. De repente, ele desapareceu. Merda, pensou Wallander.
Merda. Depois viu-o de novo. Estava correndo para fora da área da



feirinha, na direção de um barranco íngreme. Wallander foi atrás. Dois
seguranças vieram correndo, mas se afastaram com um pulo quando ele
brandiu a arma e gritou para que �cassem de fora. Um deles despencou
em cima de uma barraca que vendia cerveja, enquanto o outro
derrubava uma barraca que vendia velas feitas em casa.

Kurt Wallander correu. O coração bombeando feito um embolo
dentro do peito. De repente, o homem sumiu no barranco. Wallander
estava uns trinta metros atrás. Quando chegou à beirada, tropeçou e
caiu de cabeça barranco abaixo. Perdeu o controle e o revólver saiu
rolando. Por alguns momentos, hesitou, sem saber se devia parar e
procurar pela arma. Foi então que viu o Careca correndo pela praia e foi
atrás dele. A perseguição terminou quando não sobrou mais energia a
nenhum dos dois para continuar correndo. O Careca se encostou no
casco de um barco a remo emborcado na areia. Wallander parou dez
metros antes, tão sem fôlego que pensou que fosse cair. Aí reparou que o
Careca tinha puxado uma faca e estava indo para cima dele. Essa é a faca
que ele usou para decepar o nariz de Johannes Lõvgren, pensou. A
mesma faca que usou para obrigar Lõvgren a lhe dizer onde o dinheiro
estava escondido. Olhou em volta à procura de uma arma. Um remo
quebrado foi tudo o que encontrou. O Careca avançou com a faca.
Wallander defendeu se com o remo pesado. Quando arremeteu de novo,
de faca em punho, Wallander acertou-o. O remo pegou na clavícula.
Deu até para ouvir o osso quebrando. O sujeito tropeçou, Wallander
soltou o remo e usou o punho direito para atingi-lo no queixo. Os nós
dos dedos doeram feito o diabo. Mas o homem caiu.

Wallander arriou na areia molhada.
Um segundo depois, Martinson apareceu correndo. De repente,

começou a chover a cântaros.
— Nós os pegamos, disse Martinson.
— Pois é. Acho que pegamos. Levantando, caminhou até a beira

da água e enxaguou o rosto. À distância, viu um cargueiro rumando
para o sul. Pensou em como estava feliz de poder dar a Rydberg as boas
novas, em meio a toda a tristeza do colega.



Dois dias depois, o homem chamado Andreas Haas confessou que
eles haviam cometido os dois homicídios. Confessou, mas pôs a culpa
toda no outro. Quando Lothar Kraftczyk soube da con�ssão, também
resolveu falar. Mas culpou Andreas Haas pela violência. Tudo acontecera
exatamente como Wallander imaginara. Ocasionalmente os dois
entravam em bancos para trocar dinheiro e tentar achar um cliente que
estivesse fazendo uma grande retirada. Seguiram Johannes Lõvgren
quando Lundin, o limpador de chaminé, levou-o para casa. Foram atrás
do velho pela estrada de terra e, duas noites depois, voltaram no carro
do campo de refugiados.

— Tem uma coisa que me intriga, disse Wallander, que estava
conduzindo o interrogatório de Lothar Kraftczyk. — Por que vocês
deram feno ao cavalo? O homem o olhou espantado.

— O dinheiro estava escondido no feno. Talvez a gente tenha
jogado um pouco de feno para o lado do cavalo, quando estávamos
procurando a pasta.

Wallander balançou a cabeça. A solução para o mistério da comida
do cavalo era simples assim.

— Mais uma coisa. Por que o laço? Não obteve resposta. Nenhum
dos dois quis admitir a responsabilidade pela violência insana. Ele
repetiu a pergunta, mas nunca obteve resposta.

A polícia checa informou-os, contudo, de que tanto Haas como
Kraftczyk já haviam cumprido pena por assalto em seu país de origem.
Depois de escaparem do campo de refugiados, os dois alugaram uma
casa caindo aos pedaços nos arredores de Hõõr. As jaquetas de couro que
estavam vendendo eram produto de um furto a uma loja de artigos de
couro de Tranás. A audiência preliminar terminou em questão de
minutos. Ninguém duvidava de que as provas eram conclusivas, ainda
que os dois continuassem se acusando mutuamente.

Kurt Wallander foi ao tribunal e �cou observando os homens que
buscara por tanto tempo. Lembrou-se da manhã de janeiro em que
entrara naquela casa de Lenarp. Ainda que o caso de duplo homicídio
tivesse sido resolvido e ainda que os criminosos fossem receber seu
castigo, não se considerava satisfeito. Por que tinham posto um laço em



volta do pescoço de Maria Lõvgren? Por que tamanha violência pelo
simples prazer da violência? Sentiu um tremor. Não tinha nenhuma
resposta. E isso o deixava perturbado. No �nalzinho da tarde de sábado,
4 de agosto, Wallander pegou uma garrafa de uísque e foi visitar
Rydberg. No dia seguinte Anette Brolin iria com ele visitar o pai.

Wallander re�etiu sobre a pergunta que �zera a ela. Se ela cogitaria
na possibilidade de um divórcio para �car com ele. Claro que ela disse
não. Mas Kurt sabia que ela não �cara ofendida com a pergunta. No
caminho para a casa de Rydberg, foi ouvindo Maria Callas no toca-�tas.
Tiraria a semana seguinte de folga, por todas as horas extras que
trabalhara. Iria até Lund, visitar Herman Mboya, que voltara do
Quênia. Planejava passar o resto do tempo pintando o apartamento.
Talvez até se desse um presente, um novo aparelho de som. Parou na
frente do prédio onde Rydberg morava. Deu uma espiada na lua
amarelada lá em cima. Dava para sentir o outono chegando. Como de
hábito, Rydberg estava sentado no escuro, na varanda.

Wallander encheu dois copos de uísque.
— Lembra-se de quando �cávamos nos perguntando o que Maria

Lõvgren estaria querendo dizer quando sussurrou suas últimas palavras?
Perguntou Rydberg. Preocupados com o fato de que teríamos de sair à
procura de alguns estrangeiros? Depois, quando Erik Magnusson entrou
na história, foi aquela comoção, todo mundo achando que era ele o
assassino. Mas não era. E no �m acabamos pegando um par de
estrangeiros. E o pobre do somali morreu por nada.

— Você sabia o tempo todo, não é mesmo? O tempo todo você
tinha certeza de que eles eram estrangeiros.

— Certeza absoluta, não. Mas achava que era possível. Devagar,
repassaram todos os estágios das investigações, como se tudo já fosse
uma memória distante.

— Nós cometemos muitos erros, disse Wallander, pensativo. — Eu
cometi muitos erros.

— Você é um bom policial. Rydberg foi enfático. — Talvez eu
nunca tenha lhe dito isso. Mas acho que você é um excelente policial.

— Eu cometi erros demais.



— Mas continuou �rme. Não desistiu nunca. Você queria pegar os
responsáveis pelas mortes em Lenarp. E isso é o que importa. A conversa
foi morrendo aos poucos.

Estou aqui sentado ao lado de um moribundo, pensou Kurt
Wallander, confuso. Acho que até agora ainda não tinha percebido que
Rydberg iria morrer mesmo. Lembrou-se dos tempos de juventude,
quando fora esfaqueado. Também se lembrou de que pouco menos de
seis meses antes dirigira sob o efeito de álcool. Na verdade deveria ter
sido demitido da força policial. Por que não conto a Rydberg sobre isso?
Por que não me abro? Ou será que ele já sabe? O velho mantra lhe
passou pela cabeça.

Tempo para se viver e tempo para se morrer.
— Como se sente? Perguntou cauteloso. O rosto de Rydberg estava

invisível no escuro.
— Neste momento não estou sentindo dor. Mas amanhã ela volta.

Ou depois de amanhã.
Eram quase duas da madrugada quando deixou Rydberg, que

continuava teimosamente sentado na varanda. Largou o carro onde
estava e voltou a pé para casa. A lua desaparecera atrás de uma nuvem.
De vez em quando, dava um pulinho. A voz de Maria Callas ressoava
em sua cabeça.

Antes de dormir, �cou um tempo deitado no escuro do
apartamento, de olhos abertos. De novo, pensou na violência sem
sentido. Nos novos tempos, que talvez exigissem um tipo diferente de
policial. Estamos vivendo na era do laço, pensou. O medo vai crescer.
Depois se forçou a afastar esses pensamentos e começou a procurar pela
mulher negra de seus sonhos. A investigação terminara. Já podia
descansar.

Fim
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