
Prolog 
 
Ea î[i trecu vârfurile degetelor pe pere]ii netezi pân\ când îi d\du sângele [i 

lovi cu pumnii în ferestrele groase pân\ în clipa în care nu-[i mai sim]i mâinile. De cel 
pu]in zece ori orbec\ise spre u[a din o]el [i î[i înfipsese unghiile în cr\p\tur\ 
încercând s\ o deschid\, îns\ aceasta nici m\car nu se clinti, iar marginea ei era 
t\ioas\. 

Într-un târziu, când unghiile începur\ s\ i se desprind\ din carne, c\zu pe 
spate, pe podeaua rece ca ghea]a, cu respira]ia întret\iat\. 

R\mase a[a o vreme [i privi în întunericul ame]itor, cu ochii larg deschi[i [i cu 
inima b\tându-i s\-i sar\ din piept. Apoi ]ip\. }ip\ pân\ când urechile începur\ s\-i 
]iuie, iar vocea-i ced\. 

Atunci î[i l\s\ capul pe spate [i sim]i din nou aerul proasp\t ce venea din 
tavan. Poate c\ ar putea s\ri pân\ acolo dac\ î[i lua avânt [i apoi s\ se aga]e de ceva. 
Poate atunci s-ar întâmpla ceva. Da, erau [anse ca nenoroci]ii de afar\ s\ intre. {i, 
dac\ î[i va îndrepta degetele `n fa]\ ]intind spre ochii lor, poate c\ reu[ea s\-i 
orbeasc\. {i apoi ar putea reu[i s\ scape. 

O vreme î[i supse degetele însângerate, apoi se sprijini în palme pe podea [i se 
ridic\ în picioare. 

Se uit\ la tavan, dar nu z\ri  nimic. Poate c\ era prea sus ca s\ reu[easc\ s\ 
sar\ pân\ la el. Poate c\ nu exista nimic de care s\ se aga]e. Dar trebuia s\ încerce. Ce 
altceva `i r\mânea de f\cut? 

Î[i scoase geaca [i [i-o puse cu grij\ într-un col], ca s\ nu se împiedice de ea. 
Dup\ aceea f\cu un salt, întinse bra]ele în aer, cât de sus putu, dar nu atinse nimic. 
Mai încerc\ de câteva ori înainte de a se retrage lâng\ peretele îndep\rtat [i de a 
z\bovi o vreme ca s\ se adune. Apoi î[i lu\ avânt [i, cu toat\ puterea, se avânt\ în sus 
în întuneric cu mâinile c\utând o speran]\. Când se pr\bu[i, un picior îi alunec\ pe 
suprafa]a neted\ [i ea c\zu pe-o parte. Icni tare când se lovi cu um\rul de beton [i ]ip\ 
în clipa în care capul i se ciocni de perete. Creierul i se zdruncin\ [i v\zu stele verzi. 

O vreme r\mase nemi[cat\, nedorind altceva decât s\ plâng\. Dar nu o f\cu. 
Dac\ ar fi auzit-o gardienii, ar fi interpretat gre[it gestul. Ar putea crede c\ era pe 
punctul de a ceda. Dar nu, din contr\. Lu\ hot\rârea s\-[i poarte singur\ de grij\. 
Pentru ei, nu reprezenta decât femeia din temni]\, dar, era cea care impunea cât 
departe se aflau barele desp\r]itoare. Avea s\ se gândeasc\ la lucruri care s-o apropie 
de lume [i s\ ]in\ nebunia la distan]\. Nu-i vor înfrânge niciodat\ voin]a. A[a hot\r` 
ea în timp ce st\tea jos pe podea, cu um\rul pulsându-i de durere [i ochiul tumefiat. 
Într-o bun\ zi avea s\ ias\ de acolo. 
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Carl f\cu un pas c\tre oglind\ [i î[i trecu un deget de-a lungul tâmplei, în locul 

în care glon]ul îi zgâriase capul. Rana se vindecase, dar cicatricea era înc\ vizibil\ sub 
firele de p\r, dac\ cineva se uita mai atent. „Dar cine naiba ar vrea s\ fac\ asta?“ se 
întreb\ în timp ce î[i studia chipul. Era evident acum c\ se schimbase. Ridurile din 
jurul gurii se adânciser\, cearc\nele de sub ochi erau mai întunecate, iar expresia sa 
tr\da o indiferen]\ profund\. 

Carl Mørck nu mai era el însu[i, detectivul criminalistic experimentat care 
tr\ia [i respira pentru munca sa. Nu mai era b\rbatul înalt [i elegant din Iutlanda a 
c\rui prezen]\ l\sa în urm\ sprâncene ridicate [i guri c\scate. „{i de ce naiba ar fi 
contat, pân\ la urm\?“ se întreb\ el. 

Î[i încheie c\ma[a, î[i puse sacoul, arunc\ resturile de cafea [i trânti u[a în 
spatele lui, astfel încât ceilal]i locatari ai casei s\ î[i dea seama c\ era timpul s\ se 
scoale din pat. Privirea îi c\zu pe pl\cu]a cu numele de pe u[\. Venise vremea s\ o 
schimbe. Trecuse mult timp de cât Vigga se mutase. De[i înc\ nu divor]aser\, cu 
siguran]\, rela]ia lor se terminase. 

Se întoarse [i porni spre Hestestien. Dac\ prindea metroul suburban în 
dou\zeci de minute putea petrece o jum\tate de or\ cu Hardy, la spital, înainte de a 
merge la sediul poli]iei. V\zu turnul bisericii din c\r\mid\ profilându-se deasupra 
copacilor dezfrunzi]i [i î[i reaminti cât de norocos fusese în ciuda tuturor 
împrejur\rilor. Doi centimetri mai la dreapta [i Anker ar mai fi fost înc\ în via]\. Un 
centimetru mai la stânga, iar el ar fi fost mort. Centimetri capricio[i, care îl scutiser\ 
de o excursie de-a lungul câmpiilor verzi c\tre cimitirul rece, situat la câ]iva kilometri 
în fa]a lui. 

Carl încercase s\ în]eleag\, dar nu-i era u[or. Nu [tia prea multe despre 
moarte. Doar c\ putea fi la fel de imprevizibil\ ca un fulger [i infinit mai t\cut\ dup\ 
ce lovea. Pe de alt\ parte, [tia totul despre cât de violent\ [i de lipsit\ de sens putea fi 
moartea cuiva. M\car asta [tia sigur. 

 
Nu trecuser\ decât câteva s\pt\mâni de când ie[ise de pe b\ncile Academiei 

de Poli]ie când imaginea primei victime a unei crime i se întip\rise permanent pe 
retin\. O femeie mic\, sub]ire, care fusese strangulat\ de so]ul ei [i sfâr[ise prin a zace 
pe podea cu ochii iner]i [i cu o expresie care îl f\cuse pe Carl s\ se simt\ r\u câteva 
s\pt\mâni dup\ aceea. 

De atunci, urmaser\ zeci de cazuri. În fiecare diminea]\ se înt\rea ca s\ se 
poat\ confrunta cu ele. Haine însângerate, fe]e de cear\, ipostaze înghe]ate. În fiecare 
zi asculta minciunile [i scuzele oamenilor. În fiecare zi ap\rea o crim\, într-o nou\ 
form\, ceea ce îl f\cea, treptat, s\ fie din ce în ce mai pu]in afectat. Dou\zeci [i cinci 
de ani în poli]ie [i zece ani la Omucideri îl c\liser\. A[a merseser\ lucrurile pân\ în 
ziua în care o crim\ îi str\punsese armura. 

 



Îl trimiseser\ pe el, pe Anker [i pe Hardy la o barac\ ponosit\ aflat\ pe un 
drum prost [i murdar unde un cadavru a[tepta s\-[i spun\ povestea lui unic\. La fel ca 
de atâtea ori înainte, duhoarea atr\sese aten]ia unui vecin determinându-l s\ 
reac]ioneze. Victima era o persoan\ solitar\, care se culcase lini[tit\ în propria mizerie 
[i î[i d\duse ultima suflare îmbibat\ în alcool. Sau cel pu]in a[a crezuser\ pân\ când 
descoperiser\ un cui înfipt adânc în ]easta lui. Acesta era motivul pentru care intrase 
pe fir Departamentul Omucideri. 

În ziua aceea venise rândul echipei lui Carl s\ r\spund\ la solicitarea 
telefonic\, ceea ce nu-i deranja pe el [i pe cei doi asisten]i ai lui, de[i acesta se 
plânsese, ca de obicei, c\ erau suprasolicita]i, iar celelate echipe t\iau frunze la câini. 
Dar cine putea [ti cât de fatidic avea s\ devin\ acel apel? Sau c\ aveau s\ treac\ 
numai cinci minute din momentul în care intraser\ în înc\perea în care se afla 
cadavrul urât mirositor pân\ când Anker z\cea pe podea într-o balt\ de sânge, Hardy 
f\cea ultimii lui pa[i, iar focul din sufletul lui Carl — acea flac\r\ indispensabil\ unui 
detectiv de la Omucideri de la poli]ia din Copenhaga — se stingea. 
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Tabloidele iubeau totul la vicepre[edinta Partidului Democrat, Merete 

Lynggaard, [i toate lucrurile pentru care ea milita. Comentariile ei t\ioase din 
Folketing, Parlamentul danez unicameral. Lipsa ei de respect pentru prim-ministru [i 
lacheii lui. Tr\s\turile ei feminine, privirea mali]ioas\ [i gropi]ele seduc\toare. O 
iubeau pentru tinere]ea ei [i succesul de care avea parte, dar mai presus de toate o 
iubeau pentru apa pe care o d\dea la moara specula]iilor cu privire la întrebarea de ce 
o femeie a[a de talentat\ [i de frumoas\ nu se afi[ase înc\ la bra]ul unui b\rbat. 

Merete Lynggaard vânduse o groaz\ de ziare. Lesbian\ sau nu, era o partid\ 
bun\. Iar ea [tia asta. 

 
— De ce nu ie[i cu Tage Baggesen? o întreb\ secretara ei în timp ce se 

îndreptau spre Audi-ul mic [i albastru al lui Merete, încercând s\ evite b\ltoacele ce 
se formau în parcarea Christiansborg, rezervat\ membrilor Parlamentului. {tiu c\ sunt 
o mul]ime de b\rba]i care ar vrea s\ te invite în ora[, dar el e de-a dreptul nebun dup\ 
tine. De câte ori a încercat s\-]i dea o întâlnire?... Ai num\rat vreodat\ câte mesaje ]i-a 
l\sat pe birou? De fapt, a l\sat unul [i azi. Doar d\-i o [ans\, Merete. 

— De ce nu te întâlne[ti tu cu el? întreb\ Merete [i se uit\ în jos în timp ce 
punea un teanc de dosare pe bancheta din spate a ma[inii. Ce-a[ putea face cu cineva 
care e pre[edintele Comitetului de Trafic [i, totodat\, membru al Partidului Radical de 
Centru? Pot s\-mi spui asta, Marianne? Ce sunt eu? Un fel de sens giratoriu din 
provincie? 



Merete î[i ridic\ privirea [i se uit\ la Muzeul Arsenalului Regal unde un 
b\rbat într-un pardesiu alb fotografia cl\direa. Oare tocmai îi f\cuse o poz\? Ea 
cl\tin\ din cap. Senza]ia c\ era urm\rit\ tot timpul începea s-o agaseze. Desigur, era 
mai mult `n `nchipuirea ei. Avea mare nevoie s\ se relaxeze. 

— Tage Baggesen are treizeci [i cinci de ani [i este al naibii de chipe[, spuse 
Marianne. Bine, poate ar trebui s\ mai dea jos câteva kilograme, dar, pe de alt\ parte, 
are o cas\ la ]ar\, în Vejby. Plus altele în Iutlanda, mi se pare. Ce ]i-ai dori mai mult? 

Merete cl\tin\ din cap cu scepticism. 
— A[a e. Are treizeci [i cinci de ani [i locuie[te cu mama lui. {tii ce, 

Marianne? Ar trebui s\-l iei tu. Te-ai purtat foarte ciudat în ultima vreme. Ia-l. N-ai 
decât! 

Ea lu\ toate dosarele pe care le ]inea secretara ei [i le arunc\ pe scaun al\turi 
de celelalte. Ceasul de pe bord ar\ta ora 17.30. Era deja în întârziere. 

— Vocii tale i se va sim]i lipsa în Folketing în aceast\ sear\, Merete. 
— A[a cred, zise ea [i ridic\ din umeri. 
Înc\ de când intrase în politic\ încheiase un pact ferm cu pre[edintele 

democra]ilor c\ dup\ ora [ase era liber\ s\ fac\ ce voia cu timpul ei, cu excep]ia 
cazului în care se întrunea un comitet de urgen]\ sau avea loc o votare. „Nici o 
problem\“, îi spusese el atunci, con[tient de câte voturi adusese cu ea. Deci n-ar fi 
fost nicio problem\ nici de data aceasta. 

— Haide, Merete. Spune-mi ce planuri ai, zise secretara ei [i-[i l\s\ capul într-o 
parte. Cum îl cheam\? 

Merete îi zâmbi repede [i trânti u[a. Venise vremea s\ caute o înlocuitoare 
pentru Marianne Koch. 
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{eful de la Omucideri, Marcus Jacobsen, era complet nepriceput când venea 

vorba de men]inerea ordinii în biroul s\u, dar acest lucru nu-l deranja. Dezordinea era 
doar un fenomen exterior; în interior, el era organizat [i meticulos. Acolo, în mintea 
lui ascu]it\, totul era frumos aranjat. Niciodat\ nu pierdea din vedere detaliile, pe care 
avea s\ le [tie la perfec]ie [i zece ani mai târziu. 

Numai în situa]ii ca cea de fa]\, cu înc\perea în]esat\ de colegi super-aten]i, 
obliga]i s\ se strecoare printre fi[etele uzate [i teancurile de dosare, privea haosul din 
biroul lui cu o anumit\ re]inere. 

Ridic\ de pe mas\ cana ciobit\ cu Sherlock Holmes [i lu\ o înghi]itur\ 
serioas\ de cafea în timp ce se gândea pentru a zecea oar\ în acea diminea]\ la 
jum\tatea de pachet de ]ig\ri din buzunarul de la sacou. Nu le mai era permis nici 
m\car s\ trag\ un fum în curte. Ale naibii reguli! 



— Bun, fii atent! Marcus Jacobsen se întoarse spre asistentul s\u, Lars Bjørn, 
pe care îl rugase s\ r\mân\ în urm\ dup\ ce [edin]a se terminase. Cazul biciclistului 
omorât în Parcul Valby o s\ ne sece de resurse dac\ nu avem grij\, spuse el. 

Lars Bjørn aprob\ din cap. 
— Al naibii moment pentru Carl Mørck s\ revin\ în echip\ [i s\ monopolizeze 

patru dintre cei mai buni detectivi ai no[tri! Oamenii se plâng de el, [i cui crezi c\ i se 
adreseaz\? întreb\ el, ducându-[i degetul la piept de parc\ era singurul care pleca 
urechea la vorbele lor. Întârzie cu orele, continu\ el. Î[i suprasolicit\ oamenii, 
scotoce[te peste tot când lucreaz\ la un caz [i refuz\ s\ sune înapoi atunci când 
prime[te apeluri. Biroul lui este un haos des\vâr[it [i, n-o s\-]i vin\ s\ crezi, dar au 
sunat chiar [i de la laboratorul de medicin\ legal\ ca s\ se plâng\ de o conversa]ie 
telefonic\ pe care au avut-o cu el. B\ie]ii de la morg\... î]i vine s\ crezi a[a ceva? {i 
cei de acolo nu se enerveaz\ prea u[or. Trebuie s\ facem ceva în leg\tur\ cu Carl, 
Marcus, indiferent de lucrurile prin care a trecut. Altfel, nu [tiu cum o s\ func]ioneze 
departamentul. 

Marcus ridic\ din sprâncene. {i-l imagin\ pe Carl. De fapt, omul îi pl\cea, dar 
acei ochi mereu suspicio[i [i remarcile caustice puteau enerva pe oricine, [tia prea 
bine asta. 

— Da, ai dreptate. Hardy [i Anker probabil c\ erau singurii care puteau suporta 
s\ lucreze cu el. Dar [i ei erau destul de ciuda]i. 

— Marcus, nimeni nu vine s\ o spun\ direct, dar omul e o pacoste [i 
întotdeauna a fost a[a. Nu e potrivit s\ munceasc\ aici; suntem prea dependen]i unul 
de altul. Carl a stat prost la capitolul colegialitate înc\ din prima zi. De ce l-ai adus 
din Bellahøj? 

Marcus îl fix\ pe Bjørn cu privirea. 
— A fost [i este un detectiv uimitor de bun, Lars. De-aia. 
— Bine, bine. {tiu c\ nu putem s\ ne descotorosim pur [i simplu de el, mai ales 

în situa]ia asta, dar trebuie s\ g\sim o solu]ie, Marcus. 
— Abia s-a întors de o s\pt\mân\ din concediul de boal\, a[a c\ de ce s\ nu-i 

d\m o [ans\? Poate ar trebui s\ îl lu\m mai u[or o perioad\. 
— E[ti sigur? În ultimele s\pt\mâni am avut mai multe cazuri pe cap decât 

putem face fa]\. Iar unele dintre ele sunt foarte importante, dup\ cum bine [tii. 
Incendiul dezastruos din Amerikavej... a fost sau nu incendiere? Jaful de la banca din 
Tomsgårdsvej, în care un client a fost omorât. Violul din Tårnby, în care fata a murit, 
ga[ca de cu]itari din Sydhavnen, ciclistul omorât în Parcul Valby. S\ continui? Ca s\ 
nu mai spun de vechile cazuri. Nici m\car n-am apucat s\ lu\m amprentele dentare la 
câteva dintre ele. {i avem pe cap [i un lider de echip\ ca Mørck. Indolent, ursuz, 
posomorât, care se plânge întotdeauna [i î[i trateaz\ colegii ca pe ni[te gunoaie, a[a c\ 
echipa se duce de râp\. Este ca un ghimpe în coast\, Marcus. Hai s\-l trimitem pe 
Carl s\-[i fac\ bagajele [i s\ aducem for]e proaspete. {tiu c\ e greu, dar asta este 
p\rerea mea. 



{eful de la Omucideri d\du din cap aprobator. Observase comportamentul 
colegilor lui în timpul [edin]ei scurte care tocmai se terminase. T\cu]i, moroc\no[i [i 
epuiza]i. Sigur c\ nu le convenea ca cineva s\ se descarce pe ei. 

Asistentul lui Marcus se duse la fereastr\ [i se uit\ afar\ la cl\dirile de peste 
drum. 

— Cred c\ avem o solu]ie la aceast\ problem\. S-ar putea s\ primim critici de 
la sindicat, dar totu[i nu cred c\ se va întâmpla acest lucru. 

— La naiba, Lars, nu am energia necesar\ s\ m\ confrunt cu sindicatul. Dac\ te 
gânde[ti s\-l retrograd\m, o s\ ne sar\ în cap într-o clip\. 

— Nu, o s\-l împingem mai sus! 
— Hmm... 
La asta Marcus trebuia s\ fie atent. Ajutorul lui era un detectiv al naibii de 

bun, cu o groaz\ de experien]\ la activ [i cu nenum\rate cazuri rezolvate, dar mai 
avea înc\ multe de înv\]at despre administrarea personalului. Aici, la sediu, nu puteai 
pur [i simplu s\ ridici sau s\ cobori pe cineva din func]ie f\r\ un motiv foarte bine 
întemeiat. 

— Sugerezi s\-l avans\m? Asta vrei s\ spui? Cum? {i cine crezi c\ o s\-i fac\ 
loc? 

— {tiu c\ ai fost treaz aproape toat\ noaptea, r\spunse Lars Bjørn. {i c\ ai fost 
ocupat în diminea]a asta cu nenorocita aia de crim\ din Valby, a[a c\ probabil nu e[ti 
la curent cu ultimele [tiri. N-ai auzit ce s-a întâmplat în Parlament în diminea]a asta? 

{eful de la Omucideri cl\tin\ din cap. Era adev\rat c\ avea prea multe pe cap 
de când cazul crimei biciclistului din Parcul Valby luase o nou\ turnur\. Pân\ noaptea 
trecut\ avuseser\ o martor\ bun\, de încredere, iar ea, f\r\ `ndoial\, ar mai fi avut 
multe de spus... Erau, nu `ncape `ndoial\, la un pas de reu[it\. Dar tocmai în acel 
moment ea se d\duse la fund. Era evident c\ cineva din cercul ei de prieteni primise 
amenin]\ri. Poli]ia o interogase pân\ la epuizare. Vorbiser\ apoi cu fetele ei [i cu 
mama, îns\ niciuna nu avusese nimic de declarat. Întreaga familie era însp\imântat\. 
Nu, Marcus nu prea dormise. Nu apucase s\ vad\ decât titlurile principale din ziarele 
de diminea]\, a[a c\ nu era la curent cu ultimele [tiri. 

— E vorba din nou de Partidul Danez? întreb\ el. 
— Exact. Purt\torul lor de cuvânt a prezentat din nou propunerea, ca 

amendament la proiectul de lege cu privire la poli]ie, [i de data asta majoritatea va fi 
pentru. O s\ treac\, Marcus. Piv Vestergård va merge mai departe. 

— Glume[ti! 
— Ea a fost la tribun\ [i a ]inut un discurs de dou\zeci de minute, iar partidele 

din Guvern au sprijinit-o, desigur, de[i conservatorii, probabil, c\ nu au fost prea 
`ncânta]i. 

— {i? 
— P\i, ce crezi? A adus patru exemple cu cele mai urâte cazuri care au fost 

clasate. Dup\ p\rerea ei, nu este în interesul cet\]enilor ca astfel de cazuri s\ r\mân\ 
nerezolvate. {i pot s\-]i spun c\ asta nu e tot ce-a pus pe tapet. 



— Isuse! Crede c\ echipa de la Omucideri pune cazurile la rece de pl\cere? 
— A insinuat c\ asta s-ar fi întâmplat de fapt cu unele dintre ele. 
— Ce porc\rie! Care cazuri? 
— Le-a men]ionat pe cele în care membrii Partidului Danez [i al celui Liberal 

au fost victime. Vorbim de cazuri na]ionale. 
— Nenorocita e s\rit\ de pe fix! 
Asistentul s\u cl\tin\ din cap. 
— Crezi? Ei bine, doar î[i f\cea înc\lzirea. Mai departe, desigur, a men]ionat 

cazurile de copii disp\ru]i [i pe cele în care organiza]iile politice au fost subiectul 
atacurilor de tip terorist. Cazuri cu adev\rat cumplite. 

— Bine, bine, e la vân\toare de voturi, asta face. 
— Da, sigur c\ asta face, altfel ar fi tratat problema în afara Camerei Folketing. 

Dar cu to]ii au ie[it la vân\toare pentru c\ acum toate partidele sunt în negocieri la 
Ministerul Justi]iei. Documentele vor fi în mâinile celor de la Comitetul de Finan]e 
într-o clip\. Dac\ vrei s\ [tii p\rerea mea, o s\ avem o decizie în dou\ s\pt\mâni. 

— {i care va fi de fapt esen]a? 
— Va fi înfiin]at un nou departament în cadrul poli]iei criminalistice. Ea a 

sugerat s\ poarte numele „Q“ din moment ce acesta este simbolul Partidului Danez pe 
buletinele de vot. Nu [tiu dac\ voia s\ fac\ o glum\, dar în mod cert va fi hilar, zise el 
[i râse cu sarcasm. 

— {i care va fi scopul? Acela[i? 
— Da. Singurul scop va fi s\ se ocupe de ceea ce ei numesc „cazuri destinate 

unei cercet\ri speciale“. 
— „Cazuri destinate unei cercet\ri speciale“, zise Marcus [i d\du din cap 

aprobator. Asta e o expresie tipic\ pentru Piv Vestergård. Sun\ foarte impresionant. 
{i cine va decide care cazuri merit\ o asemenea etichetare? A spus [i asta? 

Asistentul ridic\ din umeri. 
— Bine, continu\ el, ne-a spus s\ facem ceea ce facem întotdeauna. {i ce dac\? 

Cu ce ne afecteaz\ pe noi? 
— Departamentul va ajunge sub obl\duirea Comisiei Poli]iei Na]ionale, dar din 

punct de vedere administrativ avem motive s\ credem c\ se va ]ine de Departamentul 
Omucideri al Poli]iei din Copenhaga. 

Marcus r\mase cu gura c\scat\. 
— Cred c\ glume[ti! Ce vrei s\ spui cu din punct de vedere administrativ? 
— Facem bugetul [i ]inem registre contabile. Avem grij\ de personal [i de 

spa]iul fiec\ruia. 
— Nu în]eleg. Acum vrei s\ spui c\ Poli]ia din Copenhaga va fi nevoit\ s\ 

rezolve [i cazurile vechi, care se afl\ sub jurisdic]ia departamentelor locale de poli]ie? 
Districtele regionale nu vor fi deloc de acord. O s\ cear\ s\ aib\ reprezentan]i în 
departamentul de aici. 

— Nu neap\rat. Propunerea va fi prezentat\ ca o solu]ie de u[urare a muncii 
departamentelor locale. Nu ca pe o sarcin\ în plus. 



— Î]i dai seama ce spui, nu? C\ acum departamentul nostru va trebui s\ 
desemneze o echip\ pentru cazurile f\r\ speran]\ de rezolvare. Iar oamenii mei 
trebuie s\ se implice. Nicio [ans\, la naiba! Nu po]i vorbi serios! 

— Marcus, ascult\-m\. E doar o chestiune de câteva ore pe ici, pe colo [i de 
câ]iva membri ai personalului. Nu e nimic, de fapt. 

— Nu sun\ ca un nimic. 
— Bine, atunci las\-m\ s\-]i spun cum v\d eu treaba. M\ ascul]i? 
{eful de la Omucideri î[i frec\ fruntea. Avea încotro? 
— Marcus, e vorba [i de bani aici, spuse el [i f\cu o pauz\ în care se uit\ fix la 

[eful lui. Nu mul]i, dar destui ca s\ ]inem un om pe salariu [i, în acela[i timp, s\ 
pomp\m câteva milioane de coroane în departamentul nostru. Este un venit în plus 
care nu e menit s\ înlocuiasc\ altceva. 

— Câteva milioane? întreb\ el [i d\du din cap apreciativ. Bine, acum mai 
venim de-acas\! 

— Genial, nu-i a[a? Putem s\ punem pe picioare departamentul imediat, 
Marcus. Se a[teapt\ de la noi s\ opunem rezisten]\, dar n-o vom face. O s\ le d\m un 
r\spuns care le e pe plac [i o s\ propunem un buget care evit\ alocarea de fonduri 
c\tre anumite sarcini. {i îl facem pe Carl Mørck [eful noului departament, dar nu o s\ 
fie cine [tie ce schimbare pentru c\ va fi pe cont propriu. {i se va afla la distan]\ 
sigur\ de ceilal]i, î]i promit asta. 

— Carl Mørck, [eful Departamentului Q! 
{eful de la Omucideri parc\ [i vedea. Un departament ca acela putea func]iona 

cu u[urin]\ cu un buget mai mic de un milion de coroane pe an, inclusiv cheltuielile 
de c\l\torie, testele de laborator [i toate celelalte. Dac\ poli]ia ceruse cinci milioane 
pe an pentru noul departament, aveau s\ r\mân\ fonduri insuficiente pentru alte 
echipe de investiga]ie din Departamentul Omucideri. {i atunci se puteau concentra 
mai mult asupra cazurilor vechi. Poate nu cazurile Departamentului Q, dar ceva 
similar. Limite fluide, aceasta era cheia. Genial, da. Pur [i simplu genial. 
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Hardy Henningsen era cea mai înalt\ persoan\ care lucrase vreodat\ în 

departamentele poli]iei. În dosarul s\u militar figura o în\l]ime de 2,05 metri. Ori de 
câte ori f\ceau o arestare, Hardy era cel care vorbea, astfel încât borfa[ii trebuiau s\ 
î[i dea capul pe spate în timp ce li se citeau drepturile. Acest lucru l\sa o impresie de 
neuitat asupra majorit\]ii. 

În acel moment îns\, în\l]imea lui Hardy nu mai reprezenta un avantaj. Din 
câte î[i d\dea seama Carl, picioarele lui lungi, paralizate, nu puteau sta perfect întinse 



pe pat. Carl îi sugerase asistentei s\ taie t\blia de la cap\tul patului, dar se p\rea c\ 
aceast\ m\sur\ nu era de domeniul ei. 

Hardy nu scotea niciodat\ nicio vorb\ despre nimic. Televizorul lui era pornit 
non-stop, iar oamenii care intrau [i ie[eau din înc\perea în care se afla nu îi trezeau 
nicio reac]ie. Nu f\cea altceva decât s\ zac\ acolo, în Clinica Hornbæk pentru R\ni 
ale Coloanei Vertebrale, încercând s\ supravie]uiasc\. Str\duindu-se s\ mestece 
mâncarea, s\-[i mi[te pu]in um\rul, singura parte aflat\ mai jos de gât asupra c\reia 
avea un oarecare control [i, în rest, l\sându-le pe asistentele medicale s\ se lupte cu 
trupul lui inert. Se uita la tavan în timp ce îl sp\lau între picioare, înfigeau ace în el [i 
îi goleau pungile cu dejec]ii. Nu, Hardy nu prea mai avea nimic de spus. 

— M-am întors din nou la sediu, Hardy, zise Carl în timp ce îndrepta a[ternutul 
de pe pat. Lucreaz\ din greu la caz. Înc\ nu au descoperit nimic, dar [tiu c\ o s\ afle 
cine ne-a împu[cat. 

Pleoapele grele ale lui Hardy nici m\car nu clipir\. Nu se obosi s\ se uite la 
Carl sau la programele de pe Canalul 2 de la televizor care umpleau spa]iul de emisie 
cu un reportaj în vog\ despre evacuarea tinerilor care ocupau ilegal Casa Tineretului 
din Copenhaga. P\rea indiferent la orice. Nu îi r\m\sese nici m\car furia. Carl îl 
în]elegea mai bine ca oricine. Chiar dac\ nu i-o ar\ta lui Hardy, nici lui nu îi mai p\sa 
de nimic. Era complet irelevant cine îi împu[case. La ce bun s\ afle? Dac\ nu era o 
persoan\ anume, atunci era altcineva. Existau o mul]ime de nenoroci]i în libertate. 

O salut\ politicos pe asistenta care intr\ cu o nou\ perfuzie. Ultima oar\ când 
venise `n vizit\, ea îl rugase s\ ias\ afar\ în timp ce se ocupa de Hardy. Nu primise 
r\spunsul a[teptat, [i era clar c\ nu uitase acest lucru. 

— Deci, a]i venit din nou? întreb\ ea pe un ton moroc\nos [i se uit\ la ceas. 
— Acum e cel mai bun momement pentru mine, înainte s\ m\ duc la munc\. 

Este vreo problem\? 
Ea se uit\ din nou la ceas. „Mda, [i ce dac\ el se ducea la munc\ mai târziu 

decât majoritatea?“ 
Asistenta îi întinse bra]ul lui Hardy [i inspect\ acul de la perfuzie din mâna 

lui. Chiar în acel moment u[a dinspre coridor se deschise [i intr\ prima fizioterapeut\. 
Ea urma s\ aib\ mult de lucru. Carl b\tu u[or cu palma pe cearceaf unde se vedea în 
relief conturul bra]ului drept al lui Hardy. 

— Îngera[ele astea te vor numai pentru ele, a[a c\ eu o s\ plec acum, Hardy. O 
s\ m\ întorc mâine, mai devreme, ca s\ putem sta de vorb\. Continu\ s\ zâmbe[ti, 
omule. 

Mirosul de medicamente îl înso]i pe hol unde se opri [i se rezem\ de perete. 
C\ma[a i se lipise de spate, iar petele de transpira]ie de la subra] se întinseser\ de-a 
lungul ]es\turii. Dup\ incidentul cu `mpu[c\turi, astfel de lucruri nu-l mai deranjau. 

 
Hardy, Carl [i Anker, a[a cum le era obiceiul, sosiser\ imediat la locul crimei 

din suburbia Amager, înaintea celorlal]i, [i erau echipa]i cu acoperitoare albe, m\[ti, 



m\nu[i [i plase pentru p\r. Nu trecuse decât jum\tate de or\ de când b\trânul fusese 
g\sit cu un cui `nfipt `n cap. 

În ziua aceea se gândiser\ c\ aveau o mul]ime de timp la dispozi]ie înainte de 
a fi examinat cadavrul. Din câte [tiau, [eful de la Omucidei era la un fel de [edin]\ de 
reorganizare cu membrul unei comisii, dar f\r\ îndoial\ urma s\ soseasc\ imediat ce 
putea, împreun\ cu medicul legist. Nicio treab\ birocratic\ nu-l putea ]ine pe Marcus 
Jacobsen departe de locul unei crime. 

— Nu prea e nimic pe-afar\ care s\-i intereseze pe tehnicieni, zisese Anker, 
`mpungând cu piciorul p\mântul reav\n dup\ ploaia din noaptea precedent\. 

Carl se uitase primprejur. În afar\ de urmele l\sate de sabo]ii de lemn ai 
vecinului, nu erau alte urme de pa[i în jurul bar\cii, o construc]ie dintre acelea pe care 
armata le vânduse în anii ’60. Pe atunci, bar\cile probabil c\ ar\taser\ excelent, dar în 
acel moment, cel pu]in `n cazul construc]iei de fa]\, zilele de glorie apuseser\. 
C\priorii cedaser\, acoperi[ul din bitum era br\zdat de g\uri [i nicio scândur\ de pe 
fa]ad\ nu r\m\sese întreag\, ceea ce denota c\ umezeala î[i spusese cuvântul. Chiar [i 
pl\cu]a, pe care numele „Georg Madsen“ fusese inscrip]ionat cu un marker negru, era 
pe jum\tate putrezit\. ~n plus, duhoarea cadavrului se scurgea prin fiecare cr\p\tur\ a 
construc]iei. Pe scurt, cas\ p\r\ginit\, ca vai de ea. 

— M\ duc s\ discut cu vecinul, zisese Anker. 
Se întorsese [i se dusese la b\rbatul care a[tepta de o jum\tate de or\. Nu erau 

mai mult de patru metri [i jum\tate pân\ la veranda c\su]ei lui. Când baraca avea s\ 
fie d\râmat\, priveli[tea lui avea s\ se îmbun\t\]easc\ sim]itor. 

Hardy tolera mai bine duhoarea cadavrelor. Poate pentru c\ era mai înalt [i 
dep\[ea cea mai urât\ parte din aceasta sau poate pentru c\ avea un miros mai pu]in 
ascu]it decât majoritatea oamenilor. De data aceasta `ns\, duhnea `ngrozitor. 

— La naiba, ce pute! morm\ise Carl pe hol în timp ce î[i tr\geau în picioare 
papucii din plastic albastru. 

— O s\ deschid o fereastr\, zisese Hardy [i intrase în înc\perea de lâng\ 
intrarea claustrofobic\. 

Carl mersese mai departe spre u[a ce ducea în micu]a sufragerie. Nu p\trundea 
cine [tie ce lumin\ printre jaluzelele trase, dar era îndeajuns ca s\ vad\ silueta din 
col], cu pielea gri-verzuie [i cu fisuri adânci în b\[icile ce-i acopereau cea mai mare 
parte a fe]ei. Un lichid ro[iatic i se prelinsese din nas, iar nasturii c\m\[ii amenin]au 
s\ sar\ din cauza presiunii exercitate de toracele umflat. Ochii erau ca de cear\. 

— Cuiul a fost tras în cap cu un pistol pneumatic Paslode, zisese Hardy din 
spate. E pe masa din camera urm\toare. Mai exist\ [i o [urubelni]\ automat\, înc\ 
înc\rcat\. Adu-mi aminte c\ trebuie s\ afl\m cât timp poate r\mâne înc\rcat\. 

St\tuser\ acolo analizând scena pre] de câteva clipe, pân\ ce Anker li se 
al\turase. 

— Vecinul locuie[te aici de pe 16 ianuarie, spusese el. Asta înseamn\ zece zile 
[i nu l-a v\zut pe cel decedat ie[ind din cas\ nici m\car o dat\. Ar\tase spre cadavru [i 
se uitase prin camer\. Vecinul st\tea pe verand\, bucurându-se de înc\lzirea global\, 



când a observat mirosul. Este foarte tulburat, s\racul. Poate c\ ar trebui s\-i spunem 
medicului s\ se uite pu]in [i la el dup\ ce examineaz\ cadavrul. 

Mai târziu, Carl nu putuse s\ ofere decât o descriere lacunar\ a ceea ce se 
întâmplase în continuare, iar ofi]erii superiori nu aveau decât s\ se mul]umeasc\ 
numai cu atât. Oricum, potrivit majorit\]ii, el nu fusese pe deplin con[tient. Dar asta 
nu era deloc adev\rat. De fapt, î[i amintea prea bine ce se întâmplase. Doar c\ nu 
avusese chef s\ intre în detalii. 

Auzise pe cineva intrând pe u[a din buc\t\rie, dar nu reac]ionase. Poate c\ de 
vin\ fusese duhoarea, poate c\ se gândise c\ sosiser\ tehnicienii de la Omucideri. 
Câteva secunde mai târziu, cu coada ochiului, înregistrase prezen]a unei siluete 
îmbr\cate într-o c\ma[\ ro[ie, care se avântase în înc\pere. Carl se gândise s\ scoat\ 
arma, dar nu o f\cuse. Reflexele îi jucaser\ feste. Sim]ise undele de [oc în clipa în 
care prima împu[c\tur\ îl lovise pe Hardy în spate [i acesta c\zuse la p\mânt 
tr\gându-l pe Carl în jos [i prinzându-l sub el. Presiunea enorm\ a corpului str\puns 
de glon] al lui Hardy îndoi într-o parte [ira spin\rii lui Carl [i îi bloc\ genunchiul.  

Urmar\ apoi împu[c\turile care îl lovir\ pe Anker în piept [i pe Carl în tâmpl\. 
Î[i amintea cu o extraordinar\ claritate cum z\cea acolo acoperit de trupul lui Hardy 
intrat `n hiperventila]ie [i cum sângele acestuia se scurgea [i se amesteca pe podea cu 
al lui. În timp ce picioarele uciga[ilor treceau pe lâng\ el, se gândise c\ era bine s\-[i 
scoat\ pistolul. 

În spatele lui, Anker era pe podea [i încerca s\ se r\suceasc\ în timp ce 
agresorii vorbeau între ei în c\m\ru]a de lâng\ intrare. Numai câteva secunde 
trecuser\ înainte ca ei s\ se întoarc\ în sufragerie. Carl îl auzise pe Anker când le 
ordonase s\ se opreasc\. Mai târziu aflase c\ acesta scosese pistolul. ~n replic\ la 
comanda lui Anker urmase înc\ o împu[c\tur\ ce cutremurase podeaua [i îl nimerise 
pe Anker chiar în inim\. 

Nu durase mult. Criminalii se strecuraser\ pe u[a din buc\t\rie, iar Carl 
r\m\sese nemi[cat. Z\cuse acolo inert. 

Nici m\car la sosirea medicului legist nu d\duse niciun semn de via]\. Mai 
târziu, atât medicul legist, cât [i [eful de la Omucideri îi spuseser\ c\ la `nceput îl 
crezuser\ mort. Carl z\cuse mult\ vreme, ca [i cum ar fi fost le[inat, cu capul plin de 
gânduri disperate. Îi luaser\ pulsul [i apoi îi duseser\ cu ma[ina, pe el [i pe cei doi 
parteneri ai s\i. Abia la spital deschisese ochii. Îi spuseser\ c\ atunci avea o privire ca 
de mort. Crezuser\ c\ din cauza [ocului, îns\, de fapt, era de ru[ine. 

 
— V\ pot ajuta cu ceva? întreb\ un b\rbat de treizeci [i ceva de ani care purta 

un halat alb. 
Carl se îndep\rt\ de peretele de care st\tuse rezemat. 
— Tocmai am fost s\-l v\d pe Hardy Henningsen. 
— Hardy, da. Sunte]i un membru al familiei? 
— Nu, sunt colegul lui. Am fost [eful echipei în care lucra Hardy, la 

Departamentul Omucideri. 



— În]eleg. 
— Care este prognoza pentru Hardy? O s\ poat\ merge din nou? 
Tân\rul doctor f\cu un gest abia perceptibil. R\spunsul era clar. Starea de 

s\n\tate a pacientului s\u nu `l privea pe Carl. 
— M\ tem c\ nu pot da aceast\ informa]ie nim\nui cu excep]ia membrilor 

familiei. Sunt sigur c\ în]elege]i. 
Carl îl apuc\ de mânec\. 
— Am fost cu el când s-a întâmplat, în]elege]i asta? {i eu am fost împu[cat. 

Unul dintre colegii no[tri a fost omorât. Am fost împreun\, de-asta a[ vrea s\ [tiu. O 
s\ poat\ merge din nou? Îmi pute]i spune asta? 

— Îmi pare r\u, r\spunse el [i îndep\rt\ mâna lui Carl. Nu v\ pot da aceast\ 
informa]ie, dar sunt convins c\ o s\ afla]i pe parcurs. Fiecare dintre noi trebuie s\-[i 
fac\ meseria a[a cum crede de cuviin]\. 

Acel ton de autoritate tipic tuturor doctorilor [i pronun]area calculat\ a 
vocalelor pe vârful limbii [i cu sprâncenele u[or ridicate nu erau o surpriz\ pentru 
Carl, totu[i ac]ionar\ asupra lui ca paiele puse pe foc. Ar fi putut s\-l pocneasc\ dup\ 
ceaf\, în schimb, alese s\-l ia de guler [i s\-l trag\ spre el. 

— S\-[i fac\ meseria? se r\sti elMai bine ai arunca o privire la mizeria 
suburban\ înainte s\ fii prea plin de tine, amice. Ai în]eles? 

Strânse mai tare gulerul b\rbatului, iar doctorul `i arunc\ o privire disperat\. 
— Când fiic\-ta nu vine acas\ la ora zece seara, noi suntem cei care se duc s-o 

caute; iar când nevast\-ta e r\pit\ sau BMW-ul t\u bej de rahat dispare din parcare, 
noi suntem cei pe care-i suni. Venim de fiecare dat\, chiar [i numai pentru a oferi 
consolare. Ai în]eles, tic\losule? A[a c\ te mai întreb o dat\: Hardy o s\ poat\ merge 
din nou? 

Doctorul înghi]i câteva guri de aer când Carl îi d\du drumul la guler. 
— Eu conduc un Mercedes, spuse el, [i nu sunt c\s\torit. 
Mørck se uit\ în ochii doctorului `n halat alb. Acesta credea c\ [tia ce era în 

sufletul lui. Probabil, înv\]ase el ceva la cursul de psihologie pe care îl strecurase 
printre orele de anatomie. „O not\ de umor de obicei relaxeaz\ situa]ia“, se p\rea c\ 
fusese înv\]at, dar asta nu ]inea la Carl. 

— De ce nu dai fuga la Ministerul S\n\t\]ii ca s\ înve]i ce este arogan]a 
adev\rat\, mizerabilule? zise Carl [i îl împinse pe doctor într-o parte. E[ti numai un 
încep\tor. 

Îl a[teptau în birou, atât Marcus Jacobsen, [eful de la Omucideri, cât [i idiotul 
de Lars Bjørn. Un semn nelini[titor c\ ]ipetele doctorului dup\ ajutor se f\cuser\ deja 
auzite în afara pere]ilor gro[i ai clinicii. Carl îi studie o vreme pe cei doi b\rba]i. Nu, 
mai degrab\ se p\rea c\ un impuls nebunesc le invadase creierele birocratice. Îi 
surprinse în timp ce schimbau priviri între ei. Sau situa]ia mirosea mai degrab\ ca o 
interven]ie de criz\? Avea s\ fie for]at înc\ o dat\ s\ discute cu un psiholog despre 
cum s\ în]eleag\ [i s\ lupte cu stresul posttraumatic? Se putea a[tepta ca înc\ un om 
cu privire p\trunz\toare s\ apar\ [i s\ încerce s\-[i for]eze calea în ungherele [i 



cotloanele întunecate ale min]ii lui ca s\ scoat\ la suprafa]\ ce spusese [i ce nu? Ar fi 
putut foarte bine s\ nu-[i mai piard\ vremea. Carl [tia mai bine. Era imposibil s\-i 
abat\ gândul de la acea problem\. Acumulase multe de-a lungul vremii, dar incidentul 
din Amager îi pusese capac. Puteau la fel de bine s\-l pupe undeva. 

— Ei, Carl, zise Jacobsen [i f\cu un gest din cap c\tre scaunul lui liber. Lars [i 
cu mine am discutat despre situa]ia ta [i, `n multe privin]e, cred c\ ne afl\m în situa]ia 
în care drumurile noastre se despart. 

Acum suna de parc\ urma s\ fie concediat. Carl începu s\ bat\ darabana cu 
degetele pe marginea biroului în timp ce privea peste capul [efului lui. Voiau s\-l 
concedieze? Ei bine, nu avea deloc de gând s\ le u[ureze munca. 

Carl privi dincolo de Gr\dinile Tivoli, în sus, la norii care se adunau [i 
amenin]au ora[ul. Dac\ îl concediau, avea de gând s\ plece înainte ca ploaia s\ 
înceap\. Nu voia s\ se oboseasc\ s\ alerge dup\ reprezentan]ii sindicatului, ci s\ se 
duc\ direct la sediul acestuia, pe bulevardul H.C. Andersen. S\ concediezi un coleg 
bun dup\ doar o s\pt\mân\ de când se întorsese din concediul de boal\ [i la numai 
câteva s\pt\mâni dup\ ce fusese împu[cat [i pierduse doi colegi buni? Nu-i puteau 
face una ca asta. Cel mai vechi sindicat de poli]ie din lume nu avea decât s\-[i 
demonstreze valoarea peste timp. 

— Îmi dau seama c\ e pu]in cam brusc pentru tine, Carl. Dar ne-am hot\rât s\-]i 
d\m ocazia s\ schimbi pu]in atmosfera, într-o manier\ care ne va permite s\ ne 
folosim de abilit\]ile tale excelente de detectiv. Pe scurt, o s\ te promov\m [ef la noul 
departament Q. Rolul lui va fi s\ investigheze cazurile care au fost clasate, dar care 
sunt de interes pentru societate. Ai putea spune c\ sunt cazuri ce merit\ o aten]ie 
special\. 

„S\ fiu al naibii“, î[i spuse Carl, l\sându-se pe spate cu scaunul. 
— O s\ trebuiasc\ s\ conduci departamentul singur, dar cine poate face acest 

lucru mai bine ca tine? 
— Aproape oricine, r\spunse el, uitându-se la perete. 
— Ascult\, Carl. Ai trecut printr-o perioad\ dur\, iar pozi]ia asta ]i se potrive[te 

m\nu[\. 
„Ce [tii tu, tic\losule?“ se gândi Carl. 
— O s\ conduci totul în întregime de unul singur. O s\ select\m un num\r de 

cazuri împreun\ cu câ]iva comisari din poli]ia districtual\, [i apoi tu o s\ po]i 
prioritiza modul în care te vei ocupa de ele [i ce proceduri vei folosi. O s\ ai un buget 
pentru c\l\torii; nu avem nevoie decât de un raport lunar, ad\uga [eful lui. 

Carl se încrunt\. 
— Comisari din poli]ia districtual\? Asta ai spus? 
— Da, este o activitate de interes na]ional. Iat\ [i motivul pentru care nu mai 

po]i fi în aceea[i echip\ cu vechii t\i colegi. Am înfiin]at un nou departament aici la 
sediu, dar va fi o entitate complet separat\. Biroul t\u este amenajat chiar acum. 

„De[teapt\ mi[care. Acum nu vor mai fi nevoi]i s\-mi asculte criticile“, gândi 
Carl, dar nu rosti decât: 



— Chiar a[a? {i unde anume se afl\ biroul, dac\ pot întreba? Ave]i de gând s\ 
mi le da]i pe ale voastre? 

{eful lui zâmbi pu]in jenat. 
— Unde se afl\ biroul t\u? Ei bine, deocamdat\ este la subsol, dar lucrurile se 

vor putea schimba mai încolo. Hai s\ vedem cum merge treaba mai întâi. Dac\ 
procentajul cazurilor pe care le rezolvi este cel pu]in decent, cine [tie ce se poate 
întâmpla? 

Carl î[i îndrept\ din nou privirea spre nori. La subsol, spuseser\. Deci acesta 
era planul. Aveau de gând s\-l îndep\rteze. Îi aruncau câteva oase, îl ]ineau pe loc, îl 
izolau [i se asigurau c\ r\mânea în depresie. Ca [i cum ar fi avut vreo importan]\ dac\ 
asta se întâmpla în acel loc sau dedesubt. Urma s\ fac\, totu[i, exact ceea ce voia. 
Adic\ pe cât posibil, absolut nimic. 

— Apropo, ce face Hardy? întreb\ Jacobsen dup\ o pauz\ potrivit\. 
Carl î[i mut\ privirea înapoi la [eful lui. Era prima oar\ când acesta îi punea 

aceast\ întrebare. 
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Seara, Merete Lynggaard redevenea ea îns\[i. Cu fiecare linie alb\ ce gonea 

pe sub ma[ina ei în timp ce se îndrepta spre cas\, se descotorosea de o parte a ei care 
nu se potrivea cu via]a din spatele copacilor tisa din Magleby. Se sim]ea transformat\ 
în clipa în care se întorcea spre casele adormite din regiunea Stevns [i traversa podul 
peste Râul Tryggevælde. 

 
Uffe st\tea acolo, ca de obicei, cu o can\ cu ceai rece pe marginea m\su]ei de 

cafea din fa]a lui, inundat de lumina televizorului, cu volumul dat la maximum. Ea 
parc\ ma[ina în garaj, d\du ocol locuin]ei pân\ la u[a din spate [i îl c\zu vlar prin 
ferestrele ce d\deau spre curte. Mereu acela[i Uffe. T\cut [i imobil. 

Î[i arunc\ pantofii cu tocuri înalte în sp\l\torie, puse servieta deasupra 
cazanului, î[i ag\]\ haina în hol [i duse documentele în biroul ei. Apoi î[i scoase 
costumul cu pantaloni marca Filippa K., îl a[ez\ pe un scaun de lâng\ ma[ina de 
sp\lat, î[i scoase hainele de cas\ [i î[i puse papucii. Totul era a[a cum trebuia. Nu era 
genul care sim]ea nevoia s\ îndep\rteze tot ce se întâmplase în timpul zilei sub jetul 
du[ului imediat ce intra pe u[\. 

Scotoci adânc prin punga de plastic [i g\si dulciurile Hopjes. Abia dup\ ce 
bomboana se afla pe limba ei [i îi ridic\ nivelul de zah\r din sânge era gata s\-[i 
îndrepte aten]ia spre sufragerie. 

Strig\: 
— Bun\, Uffe! Am ajuns acas\. 



Întotdeauna era acela[i ritual. {tia c\ Uffe observase farurile ma[inii înc\ de 
când se aflase pe deal, dar niciunul dintre ei nu sim]ea nevoia de contact pân\ nu 
venea momentul potrivit. 

Se a[ez\ în fa]a lui, încercând s\-i capteze aten]ia. 
— Hei, domnule, înc\ mai stai aici, la televizor, [i te holbezi la prezentatoarea 

aceea dr\gu]\, Trine Sick? 
El se strâmb\, ridurile din col]urile ochilor `ntinzându-i-se pân\ în dreptul 

p\rului de la tâmple, dar ochii nu p\r\sir\ ecranul. 
— E[ti un tic\los, [tii asta? 
Îi lu\ mâna în palmele ei. Era cald\ [i moale, ca de obicei. Dar î]i place mai 

mult de Lotte Mejlhede. Crezi c\ n-am observat asta? 
De data aceasta observ\ c\ buzele lui schi]ar\ un zâmbet. Contactul fusese 

realizat. O, da, Uffe era înc\ acolo undeva. Iar Uffe [tia prea bine ce voia de la via]\. 
Ea se întoarse ca s\ se uite la ecranul televizorului [i s\ asculte ultimele dou\ 

reportaje de la [tirile de sear\. Primul era despre apelul Consiliului de Nutri]ie pentru 
instituirea unei interdic]ii asupra fabric\rii pe cale industrial\ a acizilor gra[i trans; al 
doilea era despre campania inutil\ de marketing condus\ de Asocia]ia Danez\ a 
Cresc\torilor de Pui cu finan]are guvernamental\. Era familiarizat\ cu ambele 
probleme. Avusese parte de dou\ nop]i lungi de munc\ intens\ din cauza lor. 

Se întoarse spre Uffe [i îi ciufuli p\rul, dezv\luind astfel cicatricea mare de pe 
cre[tetul lui. 

— Haide, lene[ule, s\ preg\tim ceva de mâncare pentru cin\. 
Cu mâna liber\ apuc\ pernele de pe canapea [i le lovi de ceafa lui pân\ când el 

începu s\ ]ipe de bucurie [i s\ dea din mâini [i din picioare. Apoi î[i scoase mâna din 
p\rul lui, s\ri de pe canapea sprinten\ ca o gazel\ [i travers\ sufrageria c\tre scar\. 
Acest lucru nu d\dea gre[ niciodat\. }ipând [i chicotind de bucurie [i de energie 
reprimat\, Uffe o urm\ îndeaproape. Ca dou\ vagoane conectate printr-o bar\ de o]el, 
alergar\ sus [i înapoi jos, afar\, în fa]a garajului, în sufragerie [i, în final, în buc\t\rie. 
În curând aveau s\ stea în fa]a televizorului ca s\ m\nânce ceea ce preg\tise femeia 
care venea s\ îi ajute. 

Cu o zi înainte se uitaser\ la Mr. Bean. Alalt\ieri fusese ziua Chaplin. Ast\zi 
avea s\ fie din nou Mr. Bean. Colec]ia video pe care o de]ineau Merete [i Uffe 
includea numai filmele la care îi pl\cea lui Uffe s\ se uite. De obicei, el rezista o 
jum\tate de or\ înainte s\ adoarm\. Atunci ea desf\cea o p\tur\, o a[eza peste el [i îl 
l\sa s\ doarm\ pe canapea. 

Mai târziu, noaptea, el venea singur în dormitor. Acolo o lua de mân\ [i 
morm\ia ceva înainte s\ adoarm\ lâng\ ea în patul dublu. Când era în sfâr[it cufundat 
în somn [i sfor\ia u[or, ea aprindea lumina [i se preg\tea pentru ziua urm\toare. A[a 
se desf\[urau serile [i nop]ile ei. Pentru c\ a[a îi pl\cea lui Uffe. Fr\]iorul ei adorabil 
[i inocent. Adorabilul, t\cutul Uffe. 

 


