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O devoto reza na calmaria,
O pecador, nas adversidades,
O pescador, na tempestade.

— Provérbio doggerlandês
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prólogo
Ela observa o celular com desânimo e se inclina para trás,
como se sentisse a ameaça só de olhar para o aparelho. Levanta-se, contorna
a mesa da cozinha e, parada de pé na porta, olha fixamente a sala de estar.
Em seguida, vira-se para o outro lado e evita olhar para o telefone, fingindo
não reparar na chamada silenciada que aparece na tela.
Então ela para no meio do caminho, entre um passo e outro, com um
olhar pensativo em direção à janela. Como seria fácil deixar pra lá, dar ouvidos àquela voz sedutora sussurrando que ela não precisa fazer nada daquilo.
Que não é certo. Então a voz fica mais incisiva e a força a ser sensata; caso
contrário, tudo corre o risco de ir para o inferno.
Ela hesita mais um pouco, vira-se e olha para a despensa. Como é tentador simplesmente pegar uma garrafa de vinho tinto, sentar-se em frente à
tv e tentar esquecer toda aquela merda.
Com certeza, seria melhor. Seria a coisa certa.
Mesmo assim, ela sabe que logo pegará o celular e fará aquela maldita
ligação. Uma chamada que lhe custará o emprego se alguém descobrir. Uma
chamada que poderá lhe custar muito mais do que isso, se quem responder
do outro lado perceber a chance que tem de acabar com outro problema: a
própria Karen.
Não, isso não é certo, pensa a detetive Karen Eiken Hornby pegando o
celular da mesa.
Sem dúvida, não é o certo, mas é sua única chance.
7
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1
QUATRO SEMANAS ANTES
NATAL

Está apenas alguns graus abaixo de zero; mesmo assim, ela
sente o ar rasgando seus pulmões quando para e respira sob a proteção de
seu lenço. Gertrud Stuub se dá conta de que está a ponto de xingar; constrangida, faz o sinal da cruz. Cada vez mais angustiada, não sabe se olha
para o bosque na direção do cume ou para o estreito caminho de terra que
está percorrendo.
Você está imaginando coisas, pensa, sentindo a pressão nas narinas
aliviar lentamente. Ele nunca prometeu que viria. Mesmo assim, você sai
correndo por aí como uma cadela velha e louca. Ela se força a parar e respirar
um pouco mais através do pano de lã antes de apertar o passo novamente, o
mais rápido que pode, seguindo a estrada de terra acidentada onde há poças
congeladas em placas de gelo traiçoeiras.
À esquerda, é possível ver a encosta com troncos de árvores desnudas
e, por entre elas, desponta a silhueta azulada do monte Getryggen. Íngreme
e inacessível para alguém da sua idade, e também da idade de Fredrik.
Ele não seria tão estúpido assim, pensa, tentando afastar tais pensamentos. O outro lado é ainda pior. Poucos metros à direita, a estrada termina abruptamente. Se continuar olhando ao longe, parece um simples lago
9
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ligeiramente congelado no meio da floresta; porém, se der alguns passos para
fora da estrada, verá o paredão da mina submergindo íngreme e contínuo
pelas profundezas negras. Gertrud não se afasta da estrada.
— Ele faz este caminho todos os dias — diz a si mesma, assustando-se
ao ouvir como sua voz está fraca e como o silêncio consome suas palavras.
Não suporta mais citar nem ouvir o som do nome dele. Se Fredrik estiver
ali, ela vai encontrá-lo.
— Ele conhece muito bem estas terras — diz.
Sabe exatamente onde colocar os pés, e o Sammy também. Provavelmente já estão em casa, ele deve estar sentado no aconchego da cozinha,
tomando café com os restos do pão de açafrão de ontem. Cínico e despreocupado, com o céu ou com o inferno, como sempre. Chega, agora vou dar meia-volta e acabar com essa palhaçada, ela pensa, olhando por cima do ombro.
Mas percebe que, infelizmente, chegou a um ponto que a distância entre
voltar e continuar o percurso em torno da pedreira é praticamente a mesma.
Com um forte suspiro, ela continua o trajeto, fazendo mais uma vez o
sinal da cruz, enquanto pragueja pela falta de consideração do irmão com
tudo e, sobretudo, por sua completa renúncia à religião. Fredrik não perde
seu tempo indo à igreja, mas ao menos costuma ir à missa de Natal. Talvez
ele tenha dormido demais.
Um pouco mais adiante, ela avista a rotatória onde começa, ou termina,
o trecho mais largo para a rodovia. Há muitos anos que nenhum carro ou
caminhão passa por ali, mas as rachaduras no asfalto aumentam ano após
ano. Não há necessidade de reparar aquele ponto da estrada: ninguém é
estúpido o bastante para vir aqui, a não ser Fredrik. Nem mesmo no verão
os jovens parecem atraídos pelos banhos proibidos nas águas insalubres
da mina. Instintivamente, ela apalpa o bolso do casaco para conferir se o
celular ainda está lá. Ninguém a encontraria ali se ela caísse e se ferisse,
especialmente nessa época do ano.
Bem que ele poderia receber uma lição, daquelas que nunca mais se
esquece, despencando daqui e se machucando, pensa ela. Nada sério, só
pra finalmente perceber que está velho demais para andar sozinho por aí.
Automaticamente, leva a mão de novo ao peito como penitência por pensar
tais coisas, e então grita:
— Alô! Fredrik!
No segundo seguinte, ela para abruptamente.
Um gemido lamuriante e ruidoso faz com que ela fique apreensiva.
E assim que nota o border collie preto e branco um pouco mais à frente,
10
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fica chocada com o que vê: a coleira longa arrastando pelo chão enquanto
Sammy, desconsolado, anda de um lado para o outro na beirada da mina;
deita-se por uns instantes, levanta-se de novo e continua seu vaivém angustiado se arriscando a dar um passo em falso. Parece que o cão descerá o
precipício, mas o som de alguém se aproximando o faz erguer as orelhas
e levantar a cabeça. Então Sammy avista Gertrud e sai correndo e latindo
na direção dela. Com suas costas arqueadas, o cachorro infeliz vai e volta
entre Gertrud e o precipício, quase a encurralando. Sem querer, ela volta
a rezar em voz alta:
— Por favor, meu Deus, não me abandone agora.
Ela não consegue ver o irmão de onde está. Então uma vã esperança
passa por sua cabeça: talvez não seja Fredrik caído lá embaixo, talvez seja
apenas a velha bola de tênis mastigada do Sammy, que ele insiste em carregar
por todos os lugares, talvez Fredrik a tenha arremessado para o lado errado.
Gertrud então se aproxima da beirada do precipício, com o coração acelerado, e estica o pescoço, mas ainda não consegue vê-lo. É só quando ela, fazendo
uma espécie de oração mental, deita-se de bruços, arrasta-se cuidadosamente
até a beirada e olha para baixo que todas as suas esperanças evaporam.

2
Karen Eiken Hornby fecha a porta atrás dela e enfia a mão
no bolso do casaco para pegar o maço de cigarros. Com os cotovelos apoiados
no corrimão frio, ela dá uma tragada profunda, sente seu pulso desacelerar
lentamente e olha fixo para o infinito.
Já está escuro lá fora, embora não passe das quatro e meia da tarde,
mas o ar de dezembro está excepcionalmente agradável. Há apenas algumas
áreas de neve que derretem rapidamente, apesar dos dez centímetros que
cobriam as ruas na semana anterior. De dentro da casa, sons de louça tilintando, risos e mais uma música de bebedeira atravessam a janela fechada:
Confie em si mesmo, pescador,

11
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o bacalhau é bem cruel, bem cruel, bem cruel
sacie sua sede com vinho ardente
pois agora é Natal, é Natal, é Natal…
Saúde!

Sem se virar, ela sabe que as sete pessoas ao redor da mesa estão agora
levantando os copos à altura dos olhos, baixando-os e, em seguida, bebendo
todos juntos. Ela espera pelo barulho dos copos sendo colocados novamente
sobre a mesa e só então entra.
Como diabos vou aguentar mais dois dias disso?, pensa.
Não há lugar na casa onde possa se retirar e ficar sozinha. Sua mãe e
Harry tiveram de ficar no quarto principal, e, um tanto a contragosto, deixou
que eles ficassem na cama de casal. Ela teve de se mudar para o quarto de
hóspedes ao lado e, por isso, pela terceira noite seguida, tentará ignorar os
sons vindos do outro lado da parede.
Pareceu uma boa ideia quando planejaram juntos esse feriado, após
vários copos de vinho no pub Gruvan, em Dunker, há algumas semanas.
Véspera e dia de Natal na casa de Karen, em Langevik, onde celebrariam
com os amigos mais próximos. Mamãe e Harry viriam de toda forma, quanto
mais gente melhor. Marike dormiria no sofá da sala de estar e traria carne
de porco assada crocante e repolho-vermelho. Kore e Eirik ficariam no sofá-cama do chalé de hóspedes de Leo e trariam arenque com rábano, salmão
curado e mostarda caseira. Mamãe prometera ao telefone que faria bolos
de açafrão e pão de centeio assim que chegasse, e Karen faria sozinha um
grande tonel de cerveja de zimbro e temperaria o brennivín. Dois dias de boa
comida, ótima companhia e longas caminhadas na neve.
Pois bem… ela ouve as gargalhadas lá de dentro. Sim, tudo está tão
bom quanto o planejado. Tudo está como deveria ser. Só que ela quer ficar
sozinha. Ouvir o silêncio, nem que seja só por uns minutos.
Você consegue aguentar, é só mais uma noite, diz ela a si mesma, respirando
fundo mais uma vez. Só mais um dia e meio para voltar a ter de se controlar para
não soltar uns comentários sarcásticos toda vez que a mãe se refere a Harry
Lampard, que em breve fará 76 anos, como seu novo “namoradinho”, e a Sigrid.
A menina não podia ter ficado na casa do pai? Já que havia retomado o
contato com ele, depois de anos sem se falarem. É Natal, porra, você deveria
estar em casa com a família, pensa Karen, irritada, tragando o cigarro tão
forte que chega a queimar as pontas dos dedos.
12
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— Eu não vou ficar muito tempo — anunciara Sigrid, toda empolgada,
quando apareceu sem avisar há quase três horas. — Pensei apenas em dar
uma passadinha por aqui.
Então Karen sente um calor atravessar seu corpo antes que possa detê-lo,
aquela alegria espontânea e inexplicável que sempre se manifesta quando
encontra Sigrid, exatamente o que não tem mais lugar em sua vida.
Eu não vou ficar muito tempo.
Como Sigrid pretende percorrer os dois quilômetros até a casa dela,
na outra ponta da vila, depois de dois copos de cerveja e pelo menos um
schnapps, Karen não quer nem saber. Esta noite, ela não está em serviço.
Está cansada demais para isso.
E ainda tem aquele maldito joelho. A lembrança do que aconteceu, e do
que poderia ter acontecido. Karen transfere o peso para a perna direita e
sente uma pressão no quadril. Faz pouco mais de dois meses, mas ela ainda
não se recuperou completamente. Quatro semanas no Hospital Thysted,
além da reabilitação em casa. Visitas dolorosas ao fisioterapeuta três vezes
por semana. Ela fez exatamente como mandaram, cumprindo à risca todos
os exercícios em casa duas vezes por dia. Ainda assim, não suporta colocar
o peso na perna esquerda por mais do que alguns segundos. A chateação
de ter que esconder a verdade dos que estão sentados ali no aconchego da
cozinha. Um fingimento exaustivo que faz até o pescoço doer, latejando
constantemente; a escolha entre tomar mais um analgésico ou um drinque
com arenque; o riso forçado — “Não, já parou de doer, estou só um pouco
travada ainda”. Fingir não notar os olhares desconfiados da mãe.
Karen ficará de licença médica até o Dia de Reis, só mais doze dias,
presa entre quatro paredes e uma avalanche de pensamentos. Logo após o
descanso, voltará ao trabalho, nem que vá rastejando até lá. Felizmente, ela
conseguiu suspender a extensão da licença na qual o médico vinha insistindo.
Pelo menos eu sou boa em mentir, pensa ela.
O murmúrio aumenta por alguns instantes quando a porta se abre e
depois se fecha, um pouco forte demais, de modo que a janela da cozinha
chega a chacoalhar. Sem se virar, ela já sabe que é Leo. Vê a chama do
isqueiro com o canto do olho, ouve-o dar uma tragada profunda e prender a
fumaça por um segundo antes de soltá-la novamente. Assim que ele estende
o maço, ela aceita um cigarro.
— O tempo passa — diz ele. — Você terá que aceitar isso.
É assim tão óbvio?, pensa ela. Achei que eu tinha uma cara que esconde
bem as emoções.
13
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— Nossa, que filosófico — ela resmunga. — Você tem mais alguma
palavra de sabedoria?
— O álcool também ajuda, sem dúvida. Tempo e álcool. O Natal não é
sobre isso? — diz ele sorrindo.
Ela imediatamente encontra seu olhar e tenta não dar atenção à sua boca.
— Bem, você mais do que ninguém deve entender do assunto — diz
ela, sarcástica. — Não era o álcool e a passagem implacável do tempo que
confortavam você quando vivia nas docas?
— Bem, não foram mulheres e rock and roll.
Os dois continuam fumando em silêncio, quando Karen vira a cabeça
e vê Eirik e Marike limpando a mesa do lado de dentro, enquanto Harry
despeja água na cafeteira com uma jarra sem lavar. Enquanto ela suspira,
Leo continua:
— Seu novo padrasto é um cara legal.
Karen sopra a fumaça sentindo a garganta arder.
— Padrasto! Agora você vai…
— E a Eleanor está feliz — prossegue ele.
— Obrigada, já entendi. As paredes são bem finas.
Leo dá uma tragada e olha calado para a escuridão.
— Amanhã, você bem que poderia vir pro meu quarto depois que Kore
e Eirik forem embora — diz ele, logo em seguida.
— Pro seu quarto?
— Sim, eles disseram que o sofá-cama é bem confortável se você colocar
algumas almofadas sobre a viga de aço que pressiona as costas. Na pior das
hipóteses, você deve caber na minha cama.
Surpresa, Karen lança um rápido olhar desdenhoso na direção dele; o
Leo que ela conhece não participa de festas de Natal, brinda com canções ou
fica ouvindo Harry explicar como faz para reformar o sótão ou modernizar o
ambiente para ampliar o espaço. Sem notarem a crescente irritação de Karen,
Leo e Harry continuam fazendo planos para a casa dela, ao mesmo tempo
que enchem seus copos. Como ela deve fazer, quanto custará, quanto isso
valorizará o imóvel, agora que o preço das antigas cabanas de pescadores
em Langevik começaram a subir. Especialmente casas como a de Karen,
com seu próprio píer e abrigo para barcos.
Para Harry Lampard, esse tipo de raciocínio deve ser perfeitamente
natural: de acordo com sua mãe, ele tinha uma construtora bem-sucedida
em Birmingham, antes de se aposentar e ir morar no litoral da Espanha.
Mas que Leo Friis fosse ficar sentado ali ouvindo atentamente toda aquela
14
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conversa? Mas o que eu realmente sei sobre Leo Friis? Não faz muito tempo
que ele não tinha nem um teto sobre a cabeça e vagava com um carrinho de
mercado em Dunker procurando garrafas de vidro vazias.
— Então você está sugerindo que eu vá dormir no seu quarto? — diz
ela. — Até onde eu sei, a casa ainda é minha.
Leo dá de ombros como se estivesse fazendo uma generosa concessão.
— Que eu alugo. Por uma ninharia, é claro, mas não porque o meu
contrato de locação não seja justo — acrescenta ele. — Mas imagino que não
queira mexer nisso, já que teria de recalcular os impostos…
Karen inspirou bruscamente.
— Fique calma — ele se apressa em dizer, quando percebe o horror no
rosto dela. — Foi só uma brincadeira, Karen.
E, por um segundo, ela se pergunta se ele está se referindo à questão
da cama ou aquilo sobre os impostos.
Logo após, ele apaga o cigarro no vaso de terracota de cabeça para
baixo, ao lado da porta.
— Vamos entrar?
Com relutância, ela se afasta do corrimão e diz suspirando as duas
palavras que se fixaram em sua mente:
— Tempo e álcool.

3
Vinte minutos depois, a lava-louças está cheia, o café está
pronto e os bolos de açafrão estão na mesa da sala de estar. Kore e Eirik
voltaram depois de darem um pulinho na pequena cabana, e Marike diz
algo sobre “arranjar um quarto”. Diga-se de passagem, ela parece estar de
ótimo humor, e quase não dá para notar seu sotaque dinamarquês esta noite;
porém, Karen sabe que basta um estalar de dedos para ela se transformar
numa harpia aterrorizante, tagarelando sem parar num incompreensível
dialeto jutlandês do norte.
Karen reclina-se novamente na poltrona. Aqui e agora. Tempo e álcool.
15
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Sigrid senta-se de pernas cruzadas no chão, com os cotovelos sobre
a mesa de centro. Karen observa os longos cabelos negros dela — que por
ter tingido tantas vezes já perdeu o brilho —, os braços finos tatuados e o
piercing no nariz, que resplandece sob o reflexo das velas no candelabro de
latão, enquanto ela assente entusiasmada com algo que Kore disse. Karen
percebe que ela e Kore, na verdade, são bem parecidos. Pelo menos no que
diz respeito à cor do cabelo, tatuagens e piercings. O pai de Sigrid não ia
gostar nada de ouvir isso, pensa, bebericando de seu copo e sentindo uma
ligeira satisfação.
Eirik, o namorado de Kore, por outro lado, é o oposto dele. Está vestindo
um pulôver cor-de-rosa sobre uma camisa branca e uma gravata cinza bem
sóbria. Os vincos das calças cinzas estão bem acentuados. Como sempre.
Ela deixa o olhar vaguear mais um pouco. Com um arrepio, nota que
sua mãe e Harry vestiram novamente o mesmo suéter, mas desta vez com um
motivo natalino na forma de um zimbro decorado. Pelo menos eles parecem
felizes, ela pensa.
A onda de aborrecimento diminui e é substituída por uma espécie de
ternura resignada. Agora, após a raiva e a frustração, ali, no calor das velas e
do uísque, com um gato lânguido em seu colo, ela não aguenta mais manter
a guarda cuidadosamente levantada.
Ela não é sua filha, lembre-se disso.
As últimas palavras de Susanne Smeed ainda ressoam em seus ouvidos.
Em silêncio, ela observa a filha que não é sua, a menina que ela abrigou
debaixo de suas asas há apenas alguns meses. Molhada e febril, Sigrid estava
sentada na escada do lado de fora de uma casa que inesperada e involuntariamente lhe fora imposta. Sem forças para protestar, ela havia deixado
Karen levá-la até sua casa, deixando-se ser cuidada com chá quente, bolos
e remédios até a gripe ceder.
E, de alguma forma, a garota nunca mais tinha ido embora de verdade.
Mesmo que Sigrid more oficialmente na casa deixada pela mãe, ainda
passa a maior parte do dia na casa de Karen. Diz que nunca vai demorar
muito, mas acaba ficando até tarde e dorme no quarto de hóspedes tantas
vezes quantas se atreve a pedir. Como um gato que você solta à noite e, no
dia seguinte, aparece miando na porta de casa.
Assim como você, pensa Karen, enquanto acaricia a barriga do bichano.
Rufus também acabou de aparecer e decidiu ficar. Ela havia convidado Leo
para ser uma mistura de caseiro e babá de gato enquanto ela estivesse
16
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viajando de férias, que tiveram de ser adiadas. Ele também não parece ter
pressa de ir embora, apesar de não ter muita alternativa.
Como foi que isso aconteceu? Quando minha casa se tornou um maldito
lar de desabrigados?, pensa ela, tomando um longo gole do uísque.
Ela mesma não tinha ouvido. Foi Marike que, após voltar do banheiro,
parou na porta da cozinha com o celular de Karen na mão.
— Estava no bolso do seu casaco. Acho que você deveria atender esta
ligação — ela acrescenta, com os olhos arregalados para a tela do celular,
antes de entregá-lo.
“Jounas Smeed” é só o que Karen consegue ver antes de a chamada ser
interrompida. Ela suspira profundamente.
— Não me diga que é o meu pai — diz Sigrid, e Karen confirma com
a cabeça.
— Ele tentou ligar para você também? — pergunta Karen.
Sigrid pegou o celular do bolso de trás, balançando a cabeça.
— Não, eu não tenho nenhuma chamada perdida — resmunga ela. —
O que será que ele quer agora? Eu fui lá ontem e hoje! E ele vai para a Tailândia amanhã — continua Sigrid. — Há três semanas ele vem me implorando
para ir com ele! Não basta termos comemorado o Natal juntos? Eu também
tenho que ir para uma merda de uma praia com coqueiros? Qual é o problema dele?
Com um suspiro, Karen se levanta e vai para a cozinha. Hesita por
alguns segundos, mas, enfim, pressiona o botão para retornar a ligação. Se
não pela filha, só há uma razão para o chefe do Departamento de Investigação
Criminal da Polícia Nacional de Doggerland ligar para Karen Eiken Hornby
no Natal. E não é para lhe desejar um Feliz Natal…

4
Não, humilde é uma coisa que Jounas Smeed não é, ela pensa
dois minutos depois. Mas a voz do outro lado da linha está um pouco hesitante
e completamente diferente do tom altivo a que ela se habituou.
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— Olá, Eiken, obrigado por retornar a ligação. Lamento incomodá-la em
pleno Natal. Você já fez algum brinde natalino?
— Dois, na verdade. E você?
Jounas Smeed não parece estar ouvindo, ou não acha que a pergunta
mereça uma resposta.
— Sei que você está recebendo a visita dos seus pais — ele continua,
mas Karen nota o toque tenso em sua voz.
— Pois é — ela diz, secamente. — Só que o papai morreu há muitos anos,
então ele não deve aparecer, mas a mamãe veio me visitar com… um amigo
próximo. Mas suponho que você não tenha me telefonado para verificar meu
consumo de álcool ou minhas relações familiares…
Jounas Smeed dá uma risada e, com uma pigarreada, volta um pouco
ao tom costumeiro.
— Claro que não — diz ele, curto e grosso. — Temos um assassinato em
nossas mãos. Lá em cima, em Noorö. Dentre tantos lugares, tinha que ser lá…
— Noorö. Mas não é uma daquelas mortes acidentais de bêbados que
caem lá do alto? Com certeza a polícia local pode dar um jeito nisso…
— Aparentemente, não. A vítima é um professor idoso, e o assassinato
ocorreu durante a Vigília de Natal.
Karen puxa uma das cadeiras da cozinha e se senta depressa.
— Na igreja? Como diabos isso aconteceu?
— Não, não. Não na missa em si, mas ao mesmo tempo. Na mesma hora
ou em algum momento da madrugada. E, segundo consta, o médico lá do
norte viu algo que o fez querer nos comunicar sobre o caso. Eu ainda não
tenho todos os detalhes.
— E onde eu entro nessa história? Ainda estou de licença médica, como
você sabe. — Mesmo já sabendo a resposta, ela queria torturá-lo um pouco
mais. Sua recompensa é ouvir o pesado suspiro na outra ponta.
— A questão é que estamos com pouca gente no departamento. Metade
do efetivo está gripada e a outra metade viajou por conta do feriado. Aliás,
eu mesmo estou indo para a Tailândia amanhã cedo. Pelo menos, era o que
estava planejado — ele acrescenta, desanimado.
— Então você quer que eu lidere a investigação — diz ela. — Acha que
eu deveria interromper minha licença médica mais cedo e cancelar o resto
das festividades de Natal?
Nada em sua voz denuncia o alívio que começa a se espalhar por ela.
Jounas Smeed pode muito bem acreditar que ela está lhe fazendo um grande
favor, e isso pode vir a ser útil no futuro.
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