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PRÓLOGO

O pó das cortinas pesadas subia num redemoinho à luz da manhã. 
Gregers Hermansen sentou-se na sua poltrona e ficou a observar as 
partículas de pó a dançarem pela sala de estar. Levava tanto tempo 
a despertar hoje em dia que quase não via razão para o fazer. Pôs as 
mãos nos apoios de braços polidos e lisos, inclinou a cabeça para 
trás e fechou os olhos à luz cintilante até ouvir a máquina de café a 
crepitar na cozinha.

Após uma breve contagem decrescente, levantou-se, encontrou 
os chinelos e caminhou em direção ao piso de linóleo da cozinha. 
Sempre o mesmo percurso: ao longo do armário de mogno, pas-
sando pela poltrona verde e pela maldita pega na parede que a assis-
tente instalara no ano passado.

«Eu não preciso disso», insistira ele. «Obrigado na mesma.»
Serviu de muito.
Na cozinha, colocou as borras de café usadas da máquina no 

caixote do lixo debaixo do lava-louça. Cheio outra vez. Atou o saco 
do lixo e, apoiando-se ao longo da mesa enquanto atravessava a 
cozinha, abriu a porta das traseiras com a mão livre. Pelo menos, 
ainda conseguia deitar fora o seu próprio lixo. Olhou de soslaio para 
a coleção de garrafas da sua vizinha, pousadas no patamar do andar 
de cima. Esther de Laurenti. Uma consumidora de bebidas alcoóli-
cas dos diabos, organizadora de jantares barulhentos para os amigos 
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artistas que duravam até altas horas da noite. Mas era a dona do 
prédio, por isso não valia de nada queixar-se.

Os degraus rangeram por baixo dele enquanto se segurava com 
firmeza ao corrimão. Seria mais sensato mudar-se para um lugar 
seguro, um local com menos escadas, mas vivera toda a sua vida 
no centro de Copenhaga e preferia arriscar-se nestas escadas tor-
tas do que apodrecer num lar de idosos nos subúrbios da cidade.  
No segundo andar, pousou o saco do lixo e encostou-se ao caixilho 
da porta das vizinhas de baixo. As duas estudantes universitárias que 
partilhavam esse apartamento eram uma fonte constante de irritação, 
mas secretamente também provocavam nele um desejo constrange-
dor. Os seus sorrisos despreocupados despertavam lembranças de 
noites de verão junto ao canal e beijos remotos. Quando a vida ainda 
não estava a terminar e tudo era ainda possível.

Depois de recuperar um pouco, reparou que a porta das mulhe-
res estava entreaberta, uma luz brilhante a sair pela abertura estreita. 
Elas eram jovens e descuidadas, mas certamente não eram tolas o 
suficiente para dormir com a porta das traseiras aberta! Eram seis e 
meia da manhã; podiam ter acabado de chegar a casa depois de uma 
noitada na cidade — mas ainda assim.

— Olá...? — chamou. — Está aí alguém?
Com a ponta do chinelo, empurrou com cautela a porta, que se 

abriu com facilidade. Recuou um pouco, de forma instintiva. Afinal 
de contas, não queria ser acusado de ser um velho intrometido. Era 
melhor simplesmente fechar a porta e levar o lixo para a rua, antes 
que o seu café ficasse frio e amargo lá em cima.

Segurou o caixilho da porta com força e inclinou-se para agar-
rar a maçaneta, mas subestimou a distância. Por um instante horrível, 
que lhe pareceu uma eternidade — como o tempo que passa entre 
um cavalo nos atirar ao chão e cairmos mesmo —, percebeu que 
não era forte o suficiente para aguentar o seu próprio peso. Os seus 
chinelos deslizaram no parquê de madeira lisa, e Gregers perdeu o 
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equilíbrio. Lutou com toda a força que já não tinha e caiu desam-
parado no apartamento das mulheres, aterrando com força no chão. 
Não caiu com um estrondo, mas mais com um baque — o som paté-
tico do corpo diminuído de um homem idoso em roupão de flanela.

Tentou acalmar-se com uma respiração profunda. Partira a 
anca? O que as pessoas diriam? Pela primeira vez em muitos anos, 
sentiu vontade de chorar. Fechou os olhos e esperou que alguém o 
encontrasse.

As escadas ficaram novamente em silêncio. Ouviu gritos ou 
passos, mas não apareceu ninguém. Passado alguns minutos, abriu os 
olhos e tentou orientar-se. Uma lâmpada incandescente nua pendia 
do teto, cegando-o, mas conseguia distinguir vagamente uma parede 
branca; uma prateleira de panelas e especiarias; contra a parede que 
dava para a porta, sapatos e botas alinhados, um dos quais estava 
certamente debaixo dele. Com cuidado, virou a cabeça de um lado 
para o outro para verificar se tinha partido alguma coisa. Não, pare-
cia que estava tudo intacto. Cerrou os punhos. Sim, também estavam 
bem. Ugh, aquele maldito sapato! Tentou tirá-lo de baixo de si, mas 
o sapato não se mexeu.

Olhou para baixo e tentou focar a visão. A sensação descon-
fortável no seu estômago cresceu, até se transformar numa paralisia 
sufocante que se espalhou por todo o seu corpo. Do sapato saía uma 
perna nua, meio escondida sob as suas ancas doridas. A perna ter-
minava num corpo torcido. Parecia a perna de um manequim, mas  
Gregers sentiu a pele macia contra a mão e percebeu. Levantou a 
mão e viu o sangue: na pele, no chão, nas paredes. Sangue por toda 
a parte.

O coração acelerou-se-lhe como um canário a tentar escapar da 
sua gaiola. Não conseguia mover-se, o pânico tomou conta do seu 
corpo impotente. Eu vou morrer, pensou. Queria gritar, mas a força 
para gritar por socorro abandonara-o há muitos anos.

Então, começou a chorar.




