O musgo e os ramos envolveram-na, ali onde estava, deitada de lado.
Os mosquitos zumbiam-lhe ao redor da cabeça, a respiração em esforço,
a inconsciência à distância de umas poucas inspirações. Com os olhos virados
para o céu, viu as nuvens leves, com os contornos brilhando em tons de cor-de-rosa e laranja.
Era a época quente, a da claridade constante.
Sentia o fedor da infeção há vários dias, mas não seria esta que a mataria. Nem a falta de comida, a fome. Sentia-se saciada, pela primeira vez em
muito tempo.
A ferida recusara-se a sarar, por mais que tivesse tentado limpá-la.
A dor e a sensação de calor espalharam-se, subiram pela perna. A matilha
adaptara-se a ela, mantivera o seu ritmo, durante algum tempo. Três dos
seus filhotes tinham seguido com os outros, mas o mais pequeno ficara com
ela. Condenado à perdição. Ela já não conseguia caçar, ele nunca aprendera.
Os jovens alces, presas sempre fáceis durante a época da claridade, isso
era impensável. Até mesmo as pequenas presas lhe escapavam. Também era
demasiado cedo para as bagas, que, em situações de emergência, poderiam
acalmar o pior da fome. No dia anterior, tinham encontrado um pouco de
carne, parcialmente escondida e com um cheiro que, instintivamente, lhe
dissera para fugir, mas que lhes dera forças para continuar até às rochas na
orla da floresta, onde encontraram mais. Muito mais. Pedaços grandes, mais
do que tinham capacidade de comer.
Depois, tinha seguido caminho, a coxear, até o mais pequeno abrandar,
começar a ganir, a dar passos bamboleantes para os lados, até, eventualmente, ser incapaz de se manter de pé.
Ela ficara com ele até ter a certeza de que estava morto, depois, continuara. Não por muito tempo, as cólicas e os tremores tornaram isso impossível. Colapsou no musgo, ficou deitada de lado.
No calor. Na luz. Na claridade constante.

Tudo correra de acordo com o plano. O plano original, do início.
Serem os primeiros a chegar ao local, estacionarem o Jeep e o
Mercedes preto um ao lado do outro, na clareira desimpedida no
meio da floresta, que os camiões da madeira e as máquinas de corte
utilizavam como ponto de recolha e local de inversão de marcha, os
radiadores virados na direção da estreita estrada florestal por onde
tinham chegado. Os vidros abertos, o canto noturno dos pássaros era
o único som que quebrava o silêncio absoluto, antes de o barulho de
motores anunciar a chegada dos finlandeses.
Apareceu um Volvo XC90, também ele preto. Vadim viu Artjom e
Michail pegarem nas suas armas e deixarem o Mercedes, ao mesmo
tempo que ele e Ljuba saíram do Jeep. Vadim gostava de Ljuba e parecia-lhe que ela também gostava dele. Já tinham saído juntos algumas
vezes, bebido umas cervejas os dois e, quando lhe perguntaram com
quem queria ir, Ljuba escolhera-o a ele. Por momentos, ponderou
dizer-lhe que esperasse no carro, para se proteger, que tinha a sensação de que aquilo poderia correr mal. Mas, se o fizesse, que fariam
a seguir? Desapareceriam juntos, viveriam felizes para sempre?
Impossível assim que ela percebesse o que acontecera. Ljuba
nunca agiria contra Zagorni. Não gostava assim tanto dele, disso
tinha a certeza. Então, não disse nada.
O Volvo parou alguns metros à frente deles, e os quatro finlandeses saíram do carro. Todos estavam armados. Olharam em volta,
desconfiados, enquanto se dispersavam pelo local. Tudo estava em
silêncio, a bonança que antecede a tempestade.
O líder do grupo, um homem enorme com o cabelo rapado e uma
tatuagem tribal à volta de um dos olhos, fez um gesto com a cabeça
9
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para o mais pequeno e magro dos quatro, que guardou a sua pistola
no coldre, se dirigiu para a parte traseira do Volvo e abriu a bagageira.
Vadim recuou alguns passos, na direção do porta-bagagens do Jeep.
Até ali, seguiram o plano comum. Agora, seria o dele a entrar
em ação.
A bala da espingarda com o silenciador penetrou o rosto, mesmo
por baixo do olho, do corpulento finlandês que estava mais próximo
do carro. No segundo seguinte, a súbita explosão de ossos, sangue e
pedaços de cérebro provocada pela saída do projétil através da nuca
fez com que os restantes agissem instintivamente.
Começaram todos a disparar praticamente ao mesmo tempo.
Todos, exceto Vadim, que se atirou para trás do Jeep para se proteger.
O homem com a tatuagem no rosto soltou um rugido alto e
abateu Michail com quatro ou cinco tiros fatais no peito. Artjom
retribuiu o fogo. O homem da tatuagem foi atingido por duas balas,
cambaleou para trás, mas voltou a recuperar o equilíbrio antes de
direcionar a sua arma para Artjom, que, demasiado tarde, se atirou
para trás do Mercedes, em busca de refúgio. Foram várias as balas
que lhe atingiram a perna, da anca para baixo. Aos gritos de dor, caiu
sobre a gravilha seca. A sangrar, aos berros e a disparar, o homem
tatuado continuou a mover-se em direção ao Volvo, determinado a
sair dali com vida. No segundo seguinte, caiu de joelhos no chão,
a gorgolejar, largou a arma e apertou as duas mãos contra o que
ainda restava do seu pescoço.
Continuaram a ser disparados tiros de várias direções, a ouvir-se gritos.
Artjom arrastou-se até conseguir ficar sentado, ao mesmo
tempo que tentava desajeitadamente estancar o sangue que lhe jorrava da coxa ao ritmo acelerado dos batimentos do seu coração em
stresse. De seguida, ouviu outra série de tiros e ficou congelado, o
olhar passou de desesperado a vazio, os seus lábios formaram algumas palavras silenciosas, antes de cair com a cabeça para a frente,
contra o peito.
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Em busca de abrigo, o terceiro finlandês atirara-se para uma
vala pouco profunda, a partir da qual tinha uma visão desobstruída
da parte de baixo dos carros estacionados e de onde, com a sua
espingarda automática, disparara uma rajada de tiros que atingiram
Artjom na base das costas.
Vadim apercebeu-se de que, naquela posição, talvez estivesse
também totalmente visível e atirou-se para a lateral do Jeep, de forma
a ficar protegido por um dos enormes pneus. Quando olhou para
o lado, viu o mais pequeno dos finlandeses caído no chão, morto.
Não viu Ljuba em lado nenhum.
Ouviu-se outra rajada vinda da direção da vala na orla da floresta, e várias balas atingiram o metal da parte de trás da roda,
furaram o pneu. Uma delas atravessou a borracha e atingiu-o de
lado, logo acima de uma das nádegas. A dor assemelhou-se a um
raio branco que lhe atravessasse o corpo. Vadim cerrou os maxilares
para travar um grito, apoiou a testa nos joelhos dobrados e encolheu-se o máximo que conseguiu. Quando voltou a soltar lentamente a
respiração, apercebeu-se de que o fogo cessara.
Estava tudo em silêncio, completo silêncio.
Não havia movimentos, não se ouviam vozes nem gritos de dor
ou traição, nenhum canto de pássaro, nada. Era como se o próprio
local sustivesse a respiração.
Espreitou cautelosamente por trás do Jeep. Continuava tudo em
silêncio, tudo quieto.
Muito devagar, ergueu a cabeça para conseguir uma visão mais
ampla. O sol já estava abaixo das copas das árvores, mas continuava
acima da linha do horizonte, o cenário à sua frente estava banhado
por uma luz suave, que apenas o sol da meia-noite conseguia proporcionar.
Levantou-se lentamente. A bala ficara retida entre músculos
e ligamentos, mas não parecia ter danificado nenhum órgão mais
importante. Pressionou a ferida com a mão, o sangue escorria, mas
não de tal forma que não fosse possível estancá-lo com uma ligadura.
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— Ljuba?!
Ljuba estava sentada com as costas apoiadas no pára-choques
traseiro do carro dos finlandeses, a respiração superficial e irregular,
a parte da frente da T-shirt cinzenta por baixo do casaco encharcada de sangue, a pistola ainda na mão direita. Vadim avaliou os
ferimentos dela, o sangue jorrava a um ritmo constante, não havia
nenhuma artéria danificada. Também não viu bolhas de ar, o que,
em princípio, queria dizer que os pulmões estavam intactos. Poderia
muito bem safar-se.
— Quem é que disparou? — perguntou Ljuba, sem fôlego, e agarrou o casaco de Vadim com uma mão ensanguentada. — Quem raio
é que começou aos tiros?
— Ele está connosco.
— O quê?! «Connosco»? Quem é?
— Anda lá.
Com cuidado, Vadim retirou a pistola da mão de Ljuba, guardou-a no bolso antes de se levantar, inclinou-se para a frente e ajudou-a
a erguer-se. Ljuba fez um esgar de dor e esforço, mas conseguiu
pôr-se de pé. Com um braço à volta da sua cintura e o braço dela
sobre os seus ombros, Vadim dirigiu-se para o espaço aberto entre
os carros estacionados. Quando chegaram ao local onde o finlandês tatuado caíra no chão, Vadim parou, desviou cuidadosamente
o braço de Ljuba, soltou o braço que a apoiava e deu dois grandes
passos para o lado.
— Desculpa…
O olhar de Ljuba começou por ser de incompreensão, mas, de
seguida, percebeu o que ele tinha feito, para onde a levara, precisamente antes de a bala da espingarda com silenciador a atingir na
têmpora e ser atirada para o chão.
Vadim pressionou a mão contra a sua ferida na base das costas
e endireitou-se, soltando um suspiro profundo.
Apesar de tudo, acabara por correr conforme planeado.
12

A cidade acorda.
Como sempre faz, como sempre fez.
O Tratado de Fredrikshamn, de 1809. Com uma simples assinatura, a Suécia perdeu um terço da sua área geográfica, um quarto da
sua população. O Império Russo ficou com a Finlândia e, assim, também com Torneå, o maior centro de comércio da região, até então;
a nova fronteira foi traçada a meio do rio e, subitamente, a Suécia não
tinha nenhuma cidade na zona. Era preciso ter alguma, sobre isso
estavam todos de acordo. Mas onde deveria localizar-se? As sugestões foram muitas, as discussões longas. Enquanto se tentava chegar
a acordo, ela esperou pacientemente, passou de pequena aldeia, com
umas poucas quintas, para vila comercial, até, finalmente, ser elevada a cidade. 1842 foi o ano do seu nascimento.
Haparanda, à semelhança de Haaparanta, a palavra finlandesa
para «praia das faias».
Seguiram-se bons anos, em que cresceu rapidamente. As melhores alturas para ela foram quando as outras passaram por dificuldades. Ser uma cidade neutra, junto a uma fronteira, num mundo em
guerra, tinha as suas vantagens. Em múltiplas ocasiões, era a única
porta aberta para a Rússia, o buraco de uma agulha entre o Leste e
o Ocidente.
Mercadoria, correspondência, bens, pessoas. Legais, ilegais,
vivos, valiosos, perigosos.
Todo o tráfego do mundo passava por ela, independentemente
do que se tratasse. Floresceu, prosperou. Hoje em dia, está um pouco
mais cansada, encara definitivamente tudo com mais calma. Encolhe devagar. Não que esteja de forma alguma em queda livre, mas são
13
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mais as pessoas que morrem e que a deixam todos os anos do que as
que nascem e se mudam para lá.
Ela conhece os seus habitantes, compartilha as suas vidas,
observa e sabe. Recorda-se e espera. Precisa de todos. É uma cidade,
só existe enquanto as pessoas escolherem viver nela. Como um deus
que deixa de existir no preciso segundo em que já ninguém acredita
nele. Por isso, ela acolhe os noviços e lamenta aqueles que desaparecem, ali onde jaz, tranquila e pacientemente, junto à corrente eterna
do rio Torne.

14

Havia muitos lugares de estacionamento por onde escolher.
Hannah foi para um dos que ficavam mais próximo da entrada da
loja de desporto, saiu do carro e olhou em volta, enquanto enfiava
a camisa nas calças do uniforme. Tivera um afrontamento quando
saía da esquadra e, apesar de só ter durado alguns minutos, ainda
conseguia sentir o rosto quente e o suor a escorrer-lhe ao longo da
coluna.
O tempo também não ajudava muito. O décimo terceiro dia
consecutivo de sol radiante e com temperaturas acima dos vinte
graus, excecionalmente altas para o mês de junho, trazia um sossego maior do que o habitual à zona comercial junto à saída da
Autoestrada E4, onde umas quantas lojas, ao lado umas das outras,
esperavam que o poder de atração do IKEA transbordasse um pouco
para elas também. Hoje, não estava a correr por aí além, constatou
Hannah, quando, sem sequer se dar conta, lançou outro olhar para
o carro e percorreu os poucos passos até à porta de entrada da loja
de desporto.
Lá dentro estava mais fresco do que na rua. Havia alguns
clientes espalhados por entre os escaparates circulares de aço, com
placas que anunciavam que os produtos ali expostos estavam agora
quarenta a setenta por cento mais baratos. Hannah ergueu a mão
para cumprimentar a mulher atrás da caixa, não a conhecia, embora
soubesse quem era: Tarja Burell, casada com Harald, o irmão mais
novo de Carin, que trabalhava na Receção da esquadra. Tarja respondeu ao cumprimento, ao mesmo tempo que fez um gesto com a
cabeça para o interior da loja. Hannah viu imediatamente a pessoa
que a trouxera ali.
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Um homem jovem, também o reconhecia. Jonathan, chamavam-lhe Jonte, não se lembrou do apelido naquele momento, o que significava que não era um dos visitantes mais frequentes das celas
da esquadra. Hannah continuou direita às pilhas de caixas de
sapatos postas em frente à parede e cujo conteúdo se encontrava
em exposição. O jovem deu alguns passos cambaleantes em direção a um casal na casa dos trinta anos, que fez os possíveis para
escapar. Como não quiseram dar-lhe a satisfação de achar que
os tinha afugentado, tentaram simplesmente fingir que ele não
existia.
— Posso falar contigo alguns minutos?
Jonte virou-se para Hannah. Se o rosto pálido e os movimentos
trémulos e bruscos ainda não o tivessem denunciado como alguém
em estado de abstinência severa, então, as pupilas dilatadas não
deixavam muita margem para dúvidas. Heroína, provavelmente.
Ou Subutex. A oferta e, portanto, o consumo tinham aumentado
bastante nos últimos anos.
— Que foi? — reagiu o jovem, ofendido e a fungar.
— Só quero falar um bocado contigo, anda comigo lá fora.
— Eu não fiz nada.
— Podemos sempre discutir isso. Lá fora.
Hannah colocou levemente uma mão no ombro dele, mas Jonte
fez um movimento tão brusco para se afastar, que quase perdeu
o equilíbrio e teve de dar um passo para trás para não cair no chão.
— Não me toques. Só estou a pedir dinheiro — continuou ele,
com um encolher de ombros indiferente. — A mendigar. E isso não
é… isso não é ilegal.
— Está bem, mas quando não te dão nada, o que é que fazes?
— O que é que queres dizer com isso?
Hannah viu que ele estava a esforçar-se para transformar
o olhar hesitante numa expressão de incompreensão.
— Ameaçaste as pessoas de que lhes vais bater.
— Ah, sim, mas isso… eu não fiz isso…
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— Pois não, mas não podes andar por aí a ameaçar as pessoas,
por isso, anda lá.
Hannah voltou a colocar uma mão ao de leve no ombro dele,
e a reação foi precisamente a mesma que da primeira vez, um movimento violento para trás, que parecia surgir como uma surpresa
total para o resto do corpo.
— Tira esses dedos gordos de cima de mim.
— Claro, está bem — respondeu Hannah, e largou-lhe o ombro.
— Mas vens comigo lá fora?
— Vou, mas não me toques.
Hannah deu um passo para o lado e fez-lhe sinal com o braço
para que ele fosse à frente dela. Sobre umas pernas instáveis, Jonte
caminhou devagar em direção à saída. Quando passaram por um
cesto metálico com roupa interior de marca, estendeu um braço e
agarrou nalguns pacotes que tentou desajeitadamente enfiar dentro
do casaco fino.
— Estás a brincar comigo? — perguntou Hannah, cansada. —
Achas que deixei o meu cão-guia lá fora ou quê?
— O que foi? — respondeu Jonte, aparentemente confuso.
Hannah suspirou, avançou para ele, pegou na roupa interior
e atirou-a de volta para o cesto. Um empurrão brusco nas costas
indicou-lhe que já chegava. Jonte pareceu compreender e continuou
para a saída, sem mais protestos.
Quando saíram para a luz forte do sol, Jonte parou e levantou
uma mão para proteger os olhos sensíveis à luz. Um novo empurrão
ligeiro conduziu-o na direção do carro da Polícia estacionado. Jonte
parou a meio caminho e colocou uma mão na barriga, antes de se
inclinar ligeiramente para a frente. Gotas grandes de suor brotavam
da sua testa.
— Não me estou a sentir nada bem.
— Isso é porque consomes montes de merdas.
Jonte não respondeu, mas Hannah julgou tê-lo visto assentir
ao de leve com a cabeça antes de continuar a andar.
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Conseguiu que ele entrasse para o banco traseiro e logo se puseram a caminho. O seu olhar recaiu sobre as suas mãos no volante.
Era verdade que o anel de casamento estava um pouco mais apertado agora do que quando o colocara no anelar pela primeira vez,
e não havia qualquer hipótese de conseguir voltar a entrar no seu
vestido de noiva, embora não o quisesse fazer. Os seus dedos não
eram gordos. Ela não era gorda. Tornara-se um pouco mais cheia
na zona da barriga ao longo do último ano, mas, algumas semanas
atrás, encontrara uma calculadora na Internet onde se podia inserir
peso e altura e descobrir o IMC. O dela era de 27. Ponderou se devia
comentar com o homem sentado no banco de trás o facto engraçado
de que o seu IMC era o mesmo que o QI dele. Um rápido olhar pelo
retrovisor indicou-lhe que, nesse caso, estaria a falar para ouvidos
moucos, o seu passageiro tinha adormecido com a cabeça caída sobre
o peito.
A viagem prosseguiu em silêncio. Rapidamente chegaram ao
outro lado da E4, a caminho do centro da cidade, que estava mais
ou menos deserto. Os clientes da enorme loja de mobiliário raramente se deslocavam para o centro original, que lá se ia safando do
outro lado da autoestrada europeia, que, em alguns aspetos, tanto
era uma linha divisória como a fronteira com a Finlândia, a poucas
centenas de metros de distância.
Hannah virou à esquerda junto ao edifício vermelho de dois
andares, onde o jornal local, o Haparandabladet, que agora só era
impresso duas vezes por semana, tinha a sua redação, e continuou
até à entrada do bastante incaracterístico prédio de três andares
de tijolo amarelo que a Polícia partilhava com a Agência Tributária
e a Segurança Social, entre outros.
Estacionou num dos dois lugares livres na garagem, saiu do
carro, inclinou-se para o interior do banco traseiro e abanou o
homem que lá estava sentado. Com algum esforço, Jonte acabou por
sair do carro e, sem que ela precisasse de lhe indicar o caminho,
começou a dirigir-se para a porta que levava às celas de detenção.
18

O VERÃO DO LOBO

De repente, parou, apoiou uma mão no capô e gemeu. Hannah apareceu ao seu lado mesmo a tempo de lhe ver o olhar vazio, quando
ele se virou para ela. Sem qualquer aviso, Hannah foi atingida por
uma cascata de vómito mesmo abaixo do queixo, sentindo o calor
do líquido através do tecido, enquanto ele escorria pela sua camisa
abaixo. O fedor atingiu-a de imediato.
— Mas que merda?!
Conseguiu dar um passo para o lado, de maneira que a forte torrente seguinte aterrou no chão ao seu lado e apenas lhe salpicou os
sapatos e o fundo das pernas das calças. O jovem endireitou-se com
um suspiro profundo e um leve sorriso de alívio. Hannah esforçou-se
por respirar superficialmente pela boca, ao mesmo tempo que abria a
porta para o pequeno espaço onde os detidos eram registados antes
de irem parar a uma das quatro celas que, de momento, se encontravam vazias. A mulher que tinham detido por posse de narcóticos,
na semana anterior, fora formalmente acusada e levada para Luleå;
no fim de semana, tinham tido um caso de condução sob o efeito de
drogas, passado duas multas por desordem pública — uma relativa
a um carro sem livrete e outra relacionada com um reboque sem
autorização para circular — e, no domingo de manhã, tinham dado
assistência ao pessoal de uma ambulância, com uma mulher embriagada que partira o pulso, e haviam encontrado uma rena atropelada
à beira da estrada. Nada nem ninguém que enchesse as celas de
detenção.
Morgan Berg vinha no corredor com uma chávena de café na
mão, mas parou e deu um passo para trás quando viu o que vinha
na sua direção.
— Regista-o — ordenou Hannah, e empurrou Jonte para o banco
fixo à parede, em frente ao pequeno guichê da Receção. Sem esperar
por uma resposta, nem por uma possível objeção, virou costas, pegou
no seu cartão de acesso e abriu a porta atrás de si. Um corredor
pequeno, cacifos de metal azul-escuros ao longo de uma das paredes,
algumas cadeiras aqui e ali, canalização e cabos elétricos ao longo
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do teto. Um visitante teria a impressão imediata de se encontrar
numa galeria subterrânea, mas era o vestiário masculino, por onde
era necessário passar para chegar ao das mulheres.
Hannah foi até ao seu cacifo e começou a despir-se. Não sabia
se era apenas do cheiro ou se realmente lhe teria entrado vomitado
para a boca. Teve de lutar para também ela não ficar nauseada.
Sempre tivera dificuldades com isso: quando os filhos eram pequenos, era sempre Thomas quem cuidava deles quando vomitavam.
Enojada, desabotoou e arrancou a camisa do corpo e atirou-a para
o chão; inclinou-se e descalçou os sapatos e as meias. Estava de sutiã
e calças de uniforme quando o telefone tocou. Sentiu-se tentada
a não responder, mas, de qualquer forma, lançou um olhar rápido
para o ecrã do telemóvel.
Era uma chamada de Uppsala, onde Gabriel estava a estudar.
Não era o número dele, mas poderia ser de um amigo, talvez ele
tivesse perdido o seu telefone, algo podia ter acontecido. Atendeu
com um cumprimento breve.
— Sim, fala a Hannah.
— Eh, sim, estou, fala a Hannah… Wester? — ouviu perguntar
do outro lado da linha. A voz de alguém que, claramente, tivera de
procurar o seu apelido algures antes de o dizer.
— Sim, sou eu, quem fala?
— Desculpe, o meu nome é Benny Svensén e estou a ligar do
IMVE. — Seguiram-se alguns segundos de silêncio, como se a pessoa se questionasse sobre se deveria explicar-lhe o significado da
sigla, mas, aparentemente, decidiu não o fazer. — Queria falar consigo sobre aqueles lobos. Se não estou em erro, é a senhora que está
a tratar desse caso, certo?
Provavelmente era ela, sim.
Fora nomeada investigadora responsável num caso relacionado
com crimes de caça, no qual havia lobos envolvidos. Um caminhante
alemão telefonara para a esquadra na quarta-feira anterior e, exaltado, explicara num inglês macarrónico que tinha encontrado
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um lobo morto. Depois de alguns percalços na comunicação, conseguiram, por fim, identificar uma localização. Quando lá chegaram,
descobriram que não se tratava apenas de um lobo morto, mas de
dois. Uma fêmea e uma cria. Nenhuma delas com ferimentos externos visíveis, mas parecia muito improvável que ambas tivessem
morrido de causas naturais com um intervalo de menos de um
quilómetro de distância uma da outra. Fosse como fosse, seguiram
o protocolo e enviaram os cadáveres para o Instituto de Medicina
Veterinária do Estado, que agora, aparentemente, encarregara Benny
Svensén do acompanhamento do caso.
— Talvez — confirmou Hannah, e resistiu ao impulso de cuspir. — Se se trata de uma fêmea e de uma cria encontradas perto de
Kattilasaari na quarta-feira, sim.
— Sim, são essas, não temos mais nenhum lobo aqui agora.
— Mas eu não podia saber isso, pois não?
— Não, claro que não, mas…
— Esqueça. De que é que precisa?
Hannah arrependeu-se de ter atendido o telefone. O que mais
queria naquele momento era despir o resto da roupa tão depressa
quanto possível e entrar no duche. Além disso, tinha a sensação
de que sabia precisamente o que ele queria. Os lobos tinham sido
envenenados. Tratava-se de um crime de caça, que, muito provavelmente, seria arquivado quando apresentassem o caso ao procurador
de Luleå, com a justificação de que era um caso de baixa prioridade
que requeria recursos avultados e cuja taxa de resolução também
era baixa. Os lobos eram visitantes raros naquela região, não tinham
territórios permanentes, que Hannah conhecesse, mas acontecia
chegarem ali de outras partes da Suécia, da Rússia, da Finlândia
e da Noruega. Porém, quando eram descobertos, não demorava
muito até «desaparecerem».
— A causa da morte foi envenenamento — confirmou Benny,
e Hannah viu-o a recitar a informação diretamente do relatório das
autópsias.
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— Ótimo, então, já fico informada — respondeu, ao mesmo
tempo que desabotoava as calças e agitava as pernas para as despir.
— Estou bastante ocupada agora, por isso, agradeço se puder enviar-me os relatórios, por favor.
Era impossível não perceber quanto Hannah ansiava por terminar a conversa. Pensou ela. Aparentemente, o desejo passou totalmente despercebido a Benny Svensén.
— Há mais uma coisa.
— O quê? — resmungou, incapaz de continuar a conter a impaciência. Quando ouviu o que Benny tinha para acrescentar, deteve-se e, por momentos, esqueceu-se de que estava seminua e suja de
vomitado, sem ter a certeza de que ouvira bem.
Era impossível ter ouvido bem.
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Um lobo morto.
Um negócio de drogas que correu mal.
Uma assassina letal.

Quando restos humanos são encontrados no estômago de um lobo
morto, Hannah Wester, polícia na remota cidade fronteiriça de Haparanda, no Norte da Suécia, sabe que não haverá outro verão como
aquele. Os restos mortais estão relacionados com um confronto sangrento entre traficantes de droga na fronteira com a Finlândia. Mas como
é que o homem chegou à floresta de Haparanda?
Hannah e os colegas não deixam pedra sobre pedra. Mas o tempo
escasseia e eles não são os únicos a procurar. Quando a brilhante e mortal Katja chega, acontecimentos inesperados e brutais sucedem-se. Em
poucos dias, a vida em Haparanda complica-se, também para Hannah,
que se verá forçada a confrontar o próprio passado.
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