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I. IN CI TA ÇÃO
 20 DE DE ZEM BRO A 3 DE JA NEI RO

Na Suécia, 18% das mu lhe res fo ram amea ça das 
por um ho mem pe lo me nos uma vez na vi da.
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1. SEXTA-FEI RA 20 DE DE ZEM BRO

O pro ces so es ta va de fi ni ti va men te en cer ra do e tu do que po dia ser di to 

fo ra di to. Ele não du vi da ra um só ins tan te que se ria de cla ra do cul pa do. A sen-

ten ça fo ra pro nun cia da às dez da ma nhã des ta sex ta-fei ra e ago ra não res ta va 

se não ou vir a opi nião dos jor na lis tas que aguar da vam no cor re dor do tri bu nal.

Mikael Blomkvist os viu pe la fres ta da por ta e de te ve-se al guns se gun dos. 

Não ti nha von ta de de dis cu tir o ve re dic to cu ja có pia aca ba va de ob ter, mas 

as per gun tas  eram ine vi tá veis e ele sa bia — me lhor que nin guém — que  elas 

de viam ser fei tas e que era pre ci so res pon dê-las. Eis o que é ser um cri mi no so, 

pen sou. Do ou tro la do do mi cro fo ne. Endireitou-se, pou co à von ta de, e ten tou 

sor rir. Os re pór te res o re ce be ram e o cum pri men ta ram gen til men te, um pou-

co cons tran gi dos.

— Vejamos... Aftonbladet, Expressen, tt, tv4 e... vo cê de on de é?... Ah, 

sim, Dagens Industri. Parece que vi rei uma ce le bri da de — cons ta tou Mikael 

Blomkvist.

— Uma de cla ra ção, por fa vor, Super-Blomkvist! — dis pa rou o en via do 

de um dos jor nais ves per ti nos.

Mikael Blomkvist, cu jo no me com ple to era Carl Mikael Blomkvist, for-

çou-se a não le van tar os  olhos pa ra o céu co mo fa zia to das as ve zes que ou via 

es se ape li do. Certa vez, vin te  anos an tes, quan do ti nha vin te e  três  anos e ini-
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cia va-se na pro fis são de jor na lis ta co mo subs ti tu to de fé rias de ve rão, Mikael 

Blomkvist des co bri ra por aca so uma gan gue de as sal tan tes de ban cos, au to res 

de cin co  ações vio len tas mui to no ti cia das na que les úl ti mos  dois  anos. Tratava-

se, com to da a cer te za, do mes mo gru po; sua es pe cia li da de era che gar de car-

ro em ci da des pe que nas e as sal tar um ou  dois ban cos com pre ci são mi li tar. 

Usavam más ca ras de bor ra cha dos per so na gens de Walt Disney e fo ram ba ti-

za dos — se gun do uma ló gi ca po li cial não de to do ab sur da — de o Bando do 

Pato Donald. Os jor nais, po rém, pre fe ri ram cha má-los de os Irmãos Metralha, 

ape li do um pou co  mais sé rio, já que em  duas oca siões ha viam dis pa ra do, sem 

es crú pu los, ti ros de ad ver tên cia, sem se im por tar com a se gu ran ça das pes soas, 

amea çan do tran seun tes e cu rio sos.

O sex to ata que à mão ar ma da ocor reu num ban co de Östergötland, em 

ple no ve rão. Um re pór ter da rá dio lo cal acha va-se no ban co no mo men to do 

as sal to e rea giu de acor do com as re gras da pro fis são. Assim que os as sal tan tes 

dei xa ram o ban co, ele cor reu até uma ca bi ne te le fô ni ca e se co mu ni cou com a 

rá dio pa ra trans mi tir ao vi vo a in for ma ção.

Mikael Blomkvist pas sa va al guns  dias com uma ami ga na ca sa de cam po 

dos  pais de la, não mui to dis tan te de Katrineholm. Quando a po lí cia o in ter ro-

gou, ele não sou be di zer exa ta men te por que fi ze ra a li ga ção, mas no mo men to 

em que es cu ta va as in for ma ções no rá dio lem brou-se de qua tro su jei tos nu ma 

ca sa de ve ra neio a pou cas cen te nas de me tros da li. Já os vi ra  dois  dias an tes, 

quan do pas sea va com a ami ga: os su jei tos jo ga vam bad min ton no jar dim.

Ele vi ra ape nas qua tro jo vens lou ros e atlé ti cos, de ber mu da e pei to nu, 

vi si vel men te adep tos do  body-buil ding, mas al go nes ses jo ga do res de bad min-

ton o fi ze ra  olhar uma se gun da vez — tal vez por que jo gas sem, sob um sol es-

cal dan te, com uma ener gia e uma vio lên cia es pan to sas. Não pa re cia um jo go, 

e is so cha ma ra a aten ção de Mikael.

Não ha via ne nhum mo ti vo ra cio nal pa ra sus pei tar que aque les ho mens 

fos sem os as sal tan tes do ban co; no en tan to, de pois do  flash na rá dio, Mikael 

Blomkvist  saiu pa ra dar uma vol ta e se po si cio nou nu ma co li na com vis ta pa ra 

a ca sa, de on de cons ta tou que tu do ali pa re cia va zio até o mo men to. Depois 

de uns qua ren ta mi nu tos, ele viu o gru po che gar num Volvo e es ta cio nar. 

Pareciam apres sa dos, ca da um car re ga va uma sa co la, o que ape nas po dia sig-

ni fi car que  eles ha viam saí do pa ra to mar ba nho em al gum lu gar. Mas um de les 

vol tou ao car ro e pe gou um ob je to, que se apres sou a co brir com o blu são do 
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abri go. Mesmo de seu pos to de ob ser va ção re la ti va men te afas ta do, Mikael viu 

que se tra ta va de um ri fle ak4, do ti po dos que ele mes mo ma ni pu la ra ha via 

não mui to tem po du ran te seu ano de ser vi ço mi li tar. Foi o que o le vou a cha-

mar a po lí cia e a re la tar  suas ob ser va ções. Começaram en tão  três  dias de uma 

in ten sa vi gi lân cia da ca sa, com Mikael na pri mei ra fi la, sus ten ta do por co pio-

sos ho no rá rios de free lan ce pa gos por um dos jor nais ves per ti nos. A po lí cia 

mon tou seu quar tel-ge ne ral num trai ler es ta cio na do no ter re no da ca sa de 

cam po on de Mikael pas sa va fé rias.

O ca so dos Irmãos Metralha deu a Mikael a in con tes tá vel con di ção de 

ve de te, que ele tan to ne ces si ta va co mo jor na lis ta ini cian te. O re ver so da ce le-

bri da de foi que o ou tro jor nal ves per ti no não pô de dei xar de dar a man che te: 

“Super-Blomkvist re sol ve o mis té rio dos Metralha”. O tex to go za dor, es cri to 

por uma re da to ra não mui to jo vem, con ti nha vá rias re fe rên cias ao he rói dos 

ro man ces ju ve nis de Astrid Lindgren. Para com ple tar, o jor nal ilus tra va o ar ti-

go com uma fo to não mui to cla ra, em que Mikael, de bo ca aber ta e de do in di-

ca dor er gui do, pa re cia dar ins tru ções a um po li cial de uni for me. Na rea li da de, 

o que ele in di ca va nes se mo men to  eram os sa ni tá rios no fun do do jar dim.

A par tir des se dia, pa ra seu gran de de ses pe ro,  seus co le gas jor na lis tas 

pas sa ram a cha má-lo de Super-Blomkvist. Era um ape li do pro nun cia do com 

um to que ma li cio so, nun ca mal do so, mas tam bém nun ca ver da dei ra men te 

ca ri nho so. Ele não ti nha na da con tra a po bre Astrid Lindgren — ado ra va  seus 

li vros e as aven tu ras de seu jo vem he rói de te ti ve —, po rém de tes ta va o ape li do. 

Haviam si do ne ces sá rios vá rios  anos e mé ri tos jor na lís ti cos bem  mais con sis-

ten tes pa ra que o ape li do co me ças se a se di luir, e Mikael ain da ho je se con traía 

to da vez que o cha ma vam de Super-Blomkvist. 

Assim, ar mou um sor ri so tran qüi lo e  olhou o en via do do jor nal ves per-

ti no bem nos  olhos.

— Você só pre ci sa in ven tar al gu ma coi sa. Não é o que cos tu ma fa zer 

quan do es cre ve? 

O tom não era ás pe ro. Todos se co nhe ciam um pou co, e os crí ti cos  mais 

fer re nhos de Mikael não ti nham vin do. Ele já ha via tra ba lha do com um dos 

ra pa zes que es ta vam ali; quan to à mo ça da tv4, por pou co não tran sa ra com 

ela nu ma fes ta  anos an tes.
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— Eles não acre di ta ram em vo cê — cons ta tou o Dagens Industri, que 

pa re cia ter en via do um fo ca.

— Pode-se di zer que sim — re co nhe ceu Mikael. Dificilmente po de ria 

res pon der ou tra coi sa.

— Como es tá se sen tin do?

Apesar da gra vi da de da si tua ção, nem Mikael nem os jor na lis tas cre den-

cia dos pu de ram dei xar de es bo çar um sor ri so ao ou vir a per gun ta. Mikael 

tro cou um  olhar com a mo ça da tv4. Como es tá se sen tin do? Pergunta que os 

jor na lis tas sé rios di zem ser a úni ca que os re pór te res es por ti vos sa bem fa zer 

ao Esportista Sem Fôlego que cru zou a li nha de che ga da. Mas ele vol tou a fi-

car sé rio.

— É evi den te que só pos so la men tar que o tri bu nal não te nha che ga do a 

ou tras con clu sões — res pon deu um tan to for mal.

— Três me ses de pri são e cen to e cin qüen ta mil co roas por per das e da-

nos. Não é pou co — dis se a mo ça da tv4.

— Sobreviverei.

— Você pre ten de se des cul par com Wennerström, aper tar-lhe a mão?

— Não, nem ima gi no uma coi sa des sas. Minha opi nião so bre a mo ra li da-

de do se nhor Wennerström nos ne gó cios não mu dou mui to.

— Então con ti nua afir man do que ele é um es cro que? — per gun tou vi va-

men te o Dagens Industri. 
Uma de cla ra ção acom pa nha da de uma man che te po ten cial men te de vas-

ta do ra anun cia va-se por  trás da per gun ta, e Mikael po de ria ter pi sa do na cas ca 

de ba na na se o re pór ter não ti ves se as si na la do o pe ri go ao avan çar o mi cro fo ne 

com de ma sia da pres sa. Ele re fle tiu so bre a res pos ta por al guns se gun dos.

O tri bu nal aca ba ra de con cluir que Mikael Blomkvist ca lu nia ra o fi nan-

cis ta Hans-Erik Wennerström. Ele fo ra con de na do por di fa ma ção. O pro ces so 

ter mi na ra e Mikael não pre ten dia re cor rer. Mas o que acon te ce ria se, por im-

pru dên cia, rei te ras se  suas acu sa ções ao  sair da sa la do tri bu nal? Decidiu que 

não ti nha von ta de de sa ber.

— Julguei ter ti do  boas ra zões pa ra pu bli car as in for ma ções de que eu 

dis pu nha. A opi nião do tri bu nal foi ou tra e evi den te men te sou obri ga do a 

acei tar que o pro ces so si ga seu cur so. Agora va mos dis cu tir es se jul ga men to a 

fun do na re da ção da re vis ta an tes de de ci dir o que fa re mos. Não pos so di zer 

 mais na da.
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— Mas vo cê es tá es que cen do que nós, co mo jor na lis tas, de ve mos ter co-

mo pro var nos sas afir ma ções — dis se a mo ça da tv4 com um tom de voz le ve-

men te cáus ti co. Ponto di fí cil de con tes tar. Eles ha viam si do ami gos. Ela exi bia 

um ros to neu tro, mas Mikael te ve a im pres são de vis lum brar uma som bra de 

de cep ção em  seus  olhos.

Ainda du ran te al guns do lo ro sos mi nu tos, Mikael Blomkvist res pon deu 

às per gun tas. A que pai ra va no ar e que ne nhum re pór ter de ci dia-se a fa zer 

— tal vez por que de tão in com preen sí vel se tor na va in cô mo da — era co mo 

Mikael pu de ra es cre ver um tex to tão sem subs tân cia. Os re pór te res ali pre-

sen tes, com ex ce ção do fo ca do Dagens Industri,  eram to dos ve te ra nos, com 

gran de ex pe riên cia pro fis sio nal. Para  eles, a res pos ta a es sa per gun ta acha va-se 

 além do li mi te do com preen sí vel.

A mo ça da tv4 pe diu que ele fi cas se em fren te à por ta do Palácio de Justiça 

e fez  suas per gun tas à par te, dian te da câ me ra. Ela foi  mais amá vel do que ele 

me re cia, e Mikael deu de cla ra ções su fi cien tes pa ra sa tis fa zer a to dos os jor-

na lis tas. O ca so ren de ria gran des man che tes — era ine vi tá vel —, mas ele se 

for çou a pôr na ca be ça que não se tra ta va, de mo do al gum, do  maior acon te-

ci men to do ano na mí dia. Quando os re pór te res con se gui ram o que que riam, 

fo ram em bo ra pa ra  suas res pec ti vas re da ções.

Tinha a in ten ção de vol tar a pé pa ra ca sa, mas ven ta va mui to na que le 

dia de de zem bro e ele sen tia  frio. Ao  sair so zi nho do Palácio de Justiça, viu 

William Borg des cer de um car ro no  qual per ma ne ce ra du ran te a en tre vis ta. 

Seus olha res se cru za ram, William Borg exi bia um gran de sor ri so.

— Valeu a pe na vir até  aqui pa ra vê-lo com es se do cu men to na mão.

Mikael não res pon deu. William Borg e Mikael Blomkvist se co nhe ciam 

ha via quin ze  anos. Durante al gum tem po tra ba lha ram jun tos co mo jor na lis-

tas subs ti tu tos na se ção de eco no mia de um diá rio ma tu ti no. Talvez pe la fal ta 

de quí mi ca en tre os  dois, es se pe río do es ta be le ce ra uma hos ti li da de per ma-

nen te en tre  eles. Aos  olhos de Mikael, Borg era um jor na lis ta exe crá vel, um 

su jei to fa ti gan te e vin ga ti vo, de es pí ri to cur to, que abor re cia os que es ta vam 

a sua vol ta com gra ce jos im be cis e que in si nua va des pre zo pe los jor na lis tas 

 mais ve lhos, por tan to  mais ex pe rien tes. Borg pa re cia ter par ti cu lar aver são 

por jor na lis tas mu lhe res de uma cer ta ida de. Eles dis cu ti ram uma pri mei ra 
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vez, de pois ou tras, até que  suas di fe ren ças ad qui ri ram um ca rá ter pro fun da-

men te pes soal.

No de cor rer dos  anos, Mikael e Borg ha viam se cru za do com re gu la ri da-

de, mas só se in dis pu se ram de fa to no fi nal dos  anos 1990. Mikael es cre ve ra 

um li vro so bre jor na lis mo eco nô mi co e ex traí ra  mais de uma ci ta ção ab sur da 

dos ar ti gos as si na dos por Borg. Segundo Mikael, Borg era um pre sun ço so que 

en ten de ra de ma nei ra er ra da a  maior par te das in for ma ções e ele va ra às nu-

vens em pre sas “pon to com” que não tar da riam a su cum bir. Borg não gos tou 

da crí ti ca de Mikael e, quan do se en con tra ram por aca so num bar em Söder, 

por pou co não che ga ram às  vias de fa to. Borg aban do na ra o jor na lis mo e ago ra 

tra ba lha va co mo re la ções-pú bli cas, re ce ben do um sa lá rio con si de ra vel men te 

 mais al to, nu ma em pre sa que, pa ra com ple tar, per ten cia à es fe ra de in te res ses 

do in dus trial Hans-Erik Wennerström.

Eles se en ca ra ram por um bom tem po an tes de Mikael vi rar as cos tas e ir 

em bo ra. Vir ao Palácio com a úni ca fi na li da de de ti rar um sar ro era bem tí pi-

co de Borg.

Mikael ti nha co me ça do a ca mi nhar quan do o 40 che gou e ele su biu no 

ôni bus, an tes de  mais na da pa ra  sair da li. Desceu em Fridhemsplan e fi cou in-

de ci so no abri go de ôni bus, sem pre se gu ran do na mão a có pia de sua sen ten ça. 

Decidiu en fim ir a pé até o ca fé Anna, ao la do da ga ra gem da de le ga cia.

Menos de um mi nu to de pois de pe dir um caf fè lat te e um san duí che, o 

no ti ciá rio do  meio-dia co me çou pe lo rá dio. O as sun to foi o ter cei ro, de pois 

de um aten ta do sui ci da em Jerusalém e da no tí cia de que o go ver no for ma ra 

uma co mis são de in qué ri to pa ra in ves ti gar apa ren tes car téis ilí ci tos na cons-

tru ção ci vil.

O jor na lis ta Mikael Blomkvist, da re vis ta Millennium, foi con de na do nes ta 

sex ta-fei ra a  três me ses de pri são por di fa ma ção con tra o in dus trial Hans-Erik 

Wennerström. Num ar ti go so bre o su pos to ca so Minos, que há al guns me ses 

cho cou a opi nião pú bli ca, Blomkvist acu sa va Wennerström de ter des via do fun-

dos so ciais, des ti na dos a in ves ti men tos in dus triais na Polônia, pa ra o trá fi co de 

ar mas. Mikael Blomkvist tam bém foi con de na do a pa gar cen to e cin qüen ta mil 

co roas por per das e da nos. O ad vo ga do de Wennerström, Bertil Camnermarker, 

dis se que seu clien te es ta va sa tis fei to com a sen ten ça. “Trata-se de um ca so de 

di fa ma ção par ti cu lar men te gra ve”, de cla rou. 
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A sen ten ça ocu pa va vin te e  seis pá gi nas. Ela apre sen ta va as ra zões pe las 

 quais Mikael fo ra jul ga do cul pa do em quin ze pon tos, por di fa ma ção agra va da 

con tra o fi nan cis ta Hans-Erik Wennerström. Mikael cons ta tou que ca da uma 

das acu sa ções que o con de na vam cus ta va dez mil co roas e  seis  dias de pri são. 

Sem con tar as cus tas do pro ces so e  suas pró prias cus tas com ad vo ga do. Ele não 

ti nha se quer a co ra gem de co me çar a re fle tir so bre o ta ma nho da con ta, mas 

tam bém di zia a si mes mo que po dia ter si do  pior; o tri bu nal o ino cen ta ra em 

se te  itens.

À me di da que lia o enun cia do da sen ten ça, uma sen sa ção de pe so ca da vez 

 mais de sa gra dá vel ia se ins ta lan do em seu es tô ma go. Ficou sur pre so com is so. 

Desde o iní cio do pro ces so, sa bia que só um mi la gre o li vra ria da con de na ção. 

Não ti nha a me nor dú vi da a res pei to e acos tu ma ra-se com a  idéia. Permanecera 

com o es pí ri to re la ti va men te tran qüi lo du ran te os  dois  dias em que trans cor re ra 

o jul ga men to, e por on ze  dias es pe rou, sem sen tir na da de es pe cial, que o tri-

bu nal aca bas se de re fle tir e for mu las se o tex to que ele se gu ra va na mão. Mas só 

ago ra, en cer ra do o jul ga men to, é que o mal-es tar se in si nua ra.

Mordeu um pe da ço do san duí che, mas o pão pa re ceu in char den tro de 

sua bo ca. Teve di fi cul da de de en go lir e o cus piu no pra to.

Era a pri mei ra vez que Mikael Blomkvist era con de na do por um de li to — 

a pri mei ra vez que se via acu sa do de al gu ma coi sa ou cha ma do a com pa re cer 

em juí zo. Pensando bem, a sen ten ça era in sig ni fi can te. Um de li to pe so-pe na. 

Afinal, não se tra ta va de rou bo à mão ar ma da, de as sas si na to ou es tu pro. Mas, 

do pon to de vis ta fi nan cei ro, a con de na ção te ria con se qüên cias. A Millennium 
não era ne nhum car ro-che fe do mun do da mí dia, nem do ta da de re cur sos 

ili mi ta dos — a re vis ta atua va com uma es trei ta mar gem de lu cro —, mas a 

con de na ção tam bém não era uma ca tás tro fe. O pro ble ma é que Mikael era ao 

mes mo tem po um dos acio nis tas da Millennium e, es tu pi da men te, re da tor 

e edi tor res pon sá vel pe la pu bli ca ção. Ele pre ten dia ti rar do pró prio bol so as 

cen to e cin qüen ta mil co roas por per das e da nos, o que re du zi ria a ze ro sua 

pou pan ça. A re vis ta se en car re ga ria dos cus tos ju di ciais. Navegando com pers-

pi cá cia, da va pa ra se guir em fren te.

Ocorreu-lhe ven der o apar ta men to, mas es sa hi pó te se fi cou atra ves sa da 

em sua gar gan ta. No fi nal dos fe li zes  anos 1980, nu ma épo ca em que ti nha 

em pre go fi xo e um sa lá rio re la ti va men te al to, ad qui ri ra um imó vel. Visitou 

uma por ção de apar ta men tos e re cu sou to dos, até en con trar uma  água-fur ta da 
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de ses sen ta e cin co me tros qua dra dos, bem no co me ço da Bellmansgatan. O 

ex-pro prie tá rio ha via co me ça do a trans for má-la em al go ha bi tá vel, mas fo ra 

con tra ta do por uma em pre sa de in for má ti ca no ex te rior e Mikael ad qui riu seu 

pro je to de re for ma por um pre ço ir ri só rio.

Mikael não  quis plan tas de se nha das por ar qui te tos, pre fe riu ele mes mo 

ter mi nar as  obras, re ser van do di nhei ro pa ra a co zi nha e o ba nhei ro, e dei xan do 

o res to co mo es ta va. Em vez de subs ti tuir o pi so e ins ta lar di vi só rias pa ra  criar 

 dois am bien tes, po liu o as soa lho, pas sou cal nas gros sei ras pa re des ori gi nais e 

co briu os de fei tos  mais gra ves com al gu mas aqua re las de Emanuel Bernstone. 

O re sul ta do foi um  loft are ja do, com um quar to  atrás de uma es tan te de li vros, 

um can to pa ra re fei ções e uma sa la com uma pe que na co zi nha ame ri ca na. O 

apar ta men to ti nha  duas ja ne las de man sar da e ou tra trian gu lar com vis ta pa ra 

os te lha dos, pa ra as  águas do Riddarfjärden e pa ra a ci da de ve lha. Ele até po dia 

avis tar uma pon ta do Slussen e do pa ço mu ni ci pal. Levando em con ta os pre-

ços de mer ca do, ago ra ele não po dia  mais pa gar um apar ta men to co mo aque le, 

por is so ti nha mui ta von ta de de con ser vá-lo.

Mas o ris co de per der o apar ta men to não era na da com pa ra do à enor me 

bo fe ta da pro fis sio nal que so fre ra, cu jos da nos le va ria al gum tem po pa ra re pa-

rar, su pon do que fos sem re pa rá veis.

Era uma ques tão de con fian ça. Num fu tu ro pró xi mo, mui tos re da to res 

he si ta riam em pu bli car ar ti gos em sua re vis ta. Ele ain da ti nha ami gos ca pa zes 

de en ten der que fo ra ví ti ma do  azar e das cir cuns tân cias, mas não po de ria  mais 

se dar ao lu xo de co me ter o me nor er ro.

O  mais do lo ro so, po rém, era a hu mi lha ção.

Tivera to dos os trun fos na mão, mas per de ra pa ra uma es pé cie de gângs-

ter ves ti do de Armani. Um es pe cu la dor sa fa do. Um yup pie de fen di do por um 

ad vo ga do do jet-set que pas sou o pro ces so in tei ro rin do.

Como as coi sas ti nham da do tão er ra do? 

O ca so Wenneström, no en tan to, co me ça ra de for ma bas tan te pro mis so ra 

um ano e  meio an tes na ca bi ne de um ve lei ro Mälar-30 ama re lo, nu ma noi te 

de São João. Tudo por que o aca so fi ze ra um ex-co le ga seu jor na lis ta, na épo ca 

re la ções-pú bli cas da pre fei tu ra, alu gar um Scampi, sem mui to re fle tir, pa ra 

im pres sio nar a  mais re cen te na mo ra da, le van do-a a um cru zei ro ro mân ti co 
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de al guns  dias pe lo ar qui pé la go de Estocolmo. A ga ro ta, que ti nha vin do de 

Hallstahammar pa ra es tu dar em Estocolmo,  após cer ta re sis tên cia, con cor-

dou em ir, mas com a con di ção de que sua ir mã e o na mo ra do de la tam bém 

fos sem. O pro ble ma é que os  três nun ca ti nham es ta do num ve lei ro, e o re-

la ções-pú bli cas era um ma ru jo  mais en tu sias ma do que ex pe rien te. Três  dias 

an tes da par ti da, de ses pe ra do, ele cha mou Mikael e o con ven ceu a ser o quin to 

tri pu lan te, por ter  mais ex pe riên cia que ele em na ve ga ção.

A prin cí pio re ti cen te, Mikael aca bou ce den do dian te da opor tu ni da de de 

ter pe la fren te al guns  dias de des can so no ar qui pé la go e da anun cia da pers pec-

ti va de boa co mi da e com pa nhia agra dá vel. As pro mes sas se re ve la ram fal sas, 

e o cru zei ro aca bou sen do uma ca tás tro fe que su pe rou  seus pio res pe sa de los. 

Eles ha viam na ve ga do, a me nos de dez nós, de Bullandö até o es trei to de Fu ru-

sund — bo ni to, é ver da de, mas pou co ex ci tan te —, o que não im pe diu que a 

na mo ra da do re la ções-pú bli cas en joas se des de o iní cio. Sua ir mã bri gou com o 

na mo ra do e nin guém mos tra va o me nor in te res se em apren der o mí ni mo que 

fos se de na ve ga ção. Logo fi cou evi den te que es pe ra vam que Mikael fi zes se o 

bar co fun cio nar, en quan to  eles se li mi ta vam a dar con se lhos bem-in ten cio na-

dos po rém to tal men te inú teis. Após a pri mei ra noi te an co ra do nu ma en sea da 

de Ängsö, ele es ta va de ci di do a des cer em Furusund e pe gar o pri mei ro ôni bus 

de vol ta pa ra ca sa. Somente as sú pli cas de ses pe ra das do re la ções-pú bli cas o 

con ven ce ram a per ma ne cer a bor do.

Na ma nhã se guin te, por vol ta do  meio-dia, ce do ain da pa ra que 

en con tras sem al guns lu ga res,  eles atra ca ram ao  cais dos vi si tan tes em 

Arholma. Prepararam uma re fei ção e ti nham aca ba do de co mer quan do 

Mikael avis tou um M-30 com cas co de po liés ter en tran do na en sea da com 

ape nas a ve la mes tra. O bar co deu uma vol ta tran qüi la en quan to seu pi lo to 

pro cu ra va uma va ga no  cais. Mikael deu uma olha da ao re dor e cons ta tou 

que o es pa ço en tre o seu Scampi e um ia te a es ti bor do era pro va vel men te o 

úni co lu gar dis po ní vel, su fi cien te e na me di da exa ta, pa ra o es trei to M-30. 

Foi até a  proa e agi tou o bra ço; o pi lo to do M-30 er gueu a mão em si nal de 

agra de ci men to e vi rou em di re ção ao  cais. Um so li tá rio que não usa o mo-

tor pa ra atra car, ob ser vou Mikael. Ele ou viu o ruí do da cor ren te da ân co ra 

e, se gun dos de pois, a ve la mes tra foi ar ria da, en quan to o pi lo to sal ta va de 

um la do a ou tro pa ra man ter o le me em po si ção e, ao mes mo tem po, pre-

pa rar a an co ra gem na  proa. 
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Mikael sal tou pa ra o  cais e es ten deu a mão pa ra ofe re cer aju da. O re cém-

che ga do cor ri giu a ro ta uma úl ti ma vez e o bar co  veio com seu im pul so co lo-

car-se sua ve men te ao lon go do Scampi. No mo men to em que o pi lo to lan çou 

a amar ra a Mikael,  eles se re co nhe ce ram e sor ri ram, en can ta dos.

— Olá, Robban — dis se Mikael. — Se uti li zas se o mo tor, evi ta ria ar ra-

nhar ou tros bar cos no por to.

— Olá, Micke. Eu dis se a mim mes mo que co nhe cia es se ca ra. Sabe, eu 

te ria usa do o mo tor se ti ves se con se gui do fa zê-lo fun cio nar. Essa dro ga pi fou 

há  dois  dias per to de Rödöga.

Apertaram-se as  mãos por ci ma da amu ra da.

Uma eter ni da de an tes, no co lé gio de Kungsholmen nos  anos 1970, Mikael 

Blomkvist e Robert Lindberg ha viam si do com pa nhei ros, e até mes mo mui to 

 bons ami gos. Como acon te ce com fre qüên cia en tre ve lhos co le gas de es co la, a 

ami za de aca bou de pois da con clu são do se cun dá rio. Cada um se guiu seu ca-

mi nho e  eles se vi ram ra ras ve zes nos vin te  anos se guin tes. O úl ti mo en con tro 

an tes des te, ines pe ra do, no  cais de Arholma, ocorrera se te ou oi to  anos atrás. 

Agora os  dois se exa mi na vam com cu rio si da de. Robert es ta va bron zea do, com 

ca be los ema ra nha dos e uma bar ba de quin ze  dias.

De re pen te, Mikael re co brou o âni mo. Quando o re la ções-pú bli cas e seu 

ban do de im be cis par ti ram pa ra dan çar em vol ta do mas tro de são João er-

gui do dian te do ar ma zém, do ou tro la do da  ilha, ele fi cou na ca bi ne do M-30 

ba ten do pa po com seu ve lho com pa nhei ro de co lé gio, em vol ta do tra di cio nal 

aren que re ga do a aqua vi ta.

À noi te, em da do mo men to, de pois de mui tos tra gos e de te rem de sis-

ti do de lu tar con tra os tris te men te fa mo sos mos qui tos de Arholma e  irem se 

re fu giar na ca bi ne, a con ver sa se trans for mou nu ma al ter ca ção amis to sa so-

bre a mo ra li da de e a éti ca no mun do dos ne gó cios. Os  dois ti nham es co lhi do 

car rei ras que, de um mo do ou de ou tro, es ta vam fo ca li za das nas fi nan ças do 

 país. Robert Lindberg pas sa ra do co lé gio aos es tu dos de co mér cio e de pois ao 

mun do fi nan cei ro. Mikael Blomkvist cur sa ra a fa cul da de de jor na lis mo e de-

di ca ra gran de par te de sua vi da a de nun ciar ne gó cios du vi do sos jus ta men te do 

mun do fi nan cei ro. A con ver sa gi ra va em tor no da imo ra li da de de al guns pá ra-

que das dou ra dos (as fa mo sas in de ni za ções mi lio ná rias de de mis são) sur gi dos 
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ao lon go dos  anos 1990. Depois de ter va len te men te de fen di do al guns dos  mais 

es pe ta cu la res, Lindberg aca bou ad mi tin do, a con tra gos to, que no mun do das 

fi nan ças pro va vel men te ha via al guns es pe cu la do res cor rup tos dis far ça dos. Ele 

fi cou sé rio de re pen te e  olhou Mikael bem nos  olhos.

— Já que vo cê é jor na lis ta in ves ti ga ti vo e vas cu lha de li tos eco nô mi cos, 

por que não es cre ve al gu ma coi sa so bre Hans-Erik Wennerström?

— Não sa bia que ha via al go a es cre ver so bre ele.

— Pelo  amor de Deus, que es pé cie de bis bi lho tei ro vo cê é? Então não co-

nhe ce o pro gra ma cai?

— Bem, era uma es pé cie de pro gra ma de  apoio, nos  anos 1990, pa ra rea-

bi li tar a in dús tria dos ex-paí ses do Leste Europeu. Foi ex tin to há al guns  anos. 

Nunca es cre vi na da a res pei to.

— Isso, cai, Comitê de Apoio Industrial. O pro je to ti nha o  aval do 

go ver no, e a tra móia era ge ren cia da por re pre sen tan tes de uma de ze na de 

gran des em pre sas sue cas. O cai ob te ve ga ran tias do Estado pa ra uma sé rie 

de pro je tos fir ma dos em acor dos com os go ver nos da Polônia e dos paí ses 

bál ti cos. A con fe de ra ção ope rá ria par ti ci pa va, pa ra ga ran tir que o mo vi men-

to ope rá rio dos paí ses do Leste Europeu se for ta le ces se gra ças ao mo de lo 

sue co. Na teo ria, o pro je to sig ni fi ca va um  apoio ba sea do no prin cí pio de 

aju da ao de sen vol vi men to, e su pos ta men te ofe re cia aos re gi mes do Leste 

Europeu uma pos si bi li da de de sa near  suas eco no mias. Na prá ti ca, equi va lia 

a con ce der sub ven ções do Estado pa ra que em pre sas sue cas es ta be le ces sem 

par ce rias com em pre sas do Leste Europeu. Lembra da que le mi nis tro cris tão 

cre ti no? Era um de fen sor ar do ro so do cai. Falava-se de cons truir uma fá-

bri ca de pa pel na Cracóvia, de res ta be le cer a in dús tria me ta lúr gi ca em Riga, 

de mon tar uma usi na de ci men to em Tallinn, e por aí afo ra. O di nhei ro era 

dis tri buí do pe lo con se lho do cai, ex clu si va men te for ma do por pe sos pe sa-

dos do mun do fi nan cei ro e in dus trial.

— Ou se ja, di nhei ro do con tri buin te?

— Cerca de cin qüen ta por cen to  eram sub ven ções do Estado, o res to 

vi nha dos ban cos e da in dús tria. Mas não se po de real men te fa lar de uma ati-

vi da de de sin te res sa da. Os ban cos e as em pre sas con ta vam com um lu cro con-

sis ten te, ca so con trá rio não te riam por que se lan çar no ne gó cio.

— Qual era o mon tan te des ses fun dos?

— Espere um mi nu to, es cu te. O cai era cons ti tuí do prin ci pal men te por 
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em pre sas sue cas só li das, de se jo sas de pe ne trar no mer ca do do Leste Europeu. 

Empresas de pe so, co mo abb, Skanska e ou tras do gê ne ro. Nada de ca pi tal es-

pe cu la ti vo, se en ten de o que que ro di zer.

— Você es tá di zen do que a Skanska não faz es pe cu la ção? Como ex pli car 

en tão a de mis são de seu di re tor-exe cu ti vo, de pois que um de  seus ra pa zes per-

deu  meio bi lhão es pe cu lan do com tí tu los de cur to pra zo? E co mo não rir de 

 seus ne gó cios imo bi liá rios his té ri cos em Londres e Oslo?

— Sim, cla ro, há cre ti nos em to das as em pre sas do mun do, mas vo cê sa be 

o que es tou que ren do di zer. Trata-se de em pre sas que pe lo me nos pro du zem 

al gu ma coi sa. A co lu na ver te bral da in dús tria sue ca, co mo se diz.

— E Wennerström, on de ele en tra no es que ma?

— Wennerström é o cu rin ga da his tó ria. Ou se ja, um ca ra sur gi do do na-

da, sem ne nhum pas sa do na in dús tria pe sa da e que, na rea li da de, na da tem a 

ver com es se  meio. Mas ele acu mu lou uma for tu na co los sal na Bolsa e in ves tiu 

em em pre sas es tá veis. Entrou, por as sim di zer, pe la por ta de ser vi ço.

Mikael tor nou a en cher seu co po com a aqua vi ta Reimersholms e in cli-

nou-se pa ra  trás na ca dei ra, re fle tin do so bre o que sa bia a res pei to de Wen ner-

s tröm. Era ma gro. Nascido na re gião do Norrland, on de  criou uma em pre sa 

de in ves ti men tos nos  anos 1970, jun tou al gum di nhei ro e se trans fe riu pa ra 

Esto col mo, fa zen do ali uma car rei ra ful gu ran te nos glo rio sos  anos 1980. Criou 

o Wennerströmgruppen, re ba ti za do de Wennerström Group quan do fo ram 

aber  tos os es cri tó rios de Londres e Nova York, e quan do nos jor nais a em pre-

sa co me çou a ser men cio na da no mes mo ní vel que a Beijer. Negociando com 

 ações, par ti ci pa ções e ope ra ções rá pi das, pas sou a fi gu rar na im pren sa vip co-
mo um dos no vos bi lio ná rios sue cos, pro prie tá rio de um  loft em Strand wägen, 

de uma sun tuo sa re si dên cia de ve rão em Värmdö e de um ia te de vin te e  três 

me tros, com pra do de uma ex-es tre la do tê nis em de ca dên cia. Um cal cu lis ta 

es per to, cer ta men te, mas os  anos 1980 fo ram so bre tu do a dé ca da dos cal cu lis-

tas e dos es pe cu la do res imo bi liá rios, e Wennerström não se des ta cou  mais que 

os ou tros. Pelo con trá rio, per ma ne ceu de cer to mo do à som bra dos fi gu rões. 

Não ti nha a lá bia de um Stenbeck nem se exi bia na im pren sa co mo Barnevik. 

Desprezando os  bens imo bi liá rios, fo ca li zou seu in te res se em in ves ti men-

tos ma ci ços no ex-blo co do Leste Europeu. Quando, nos  anos 1990, a bo lha 

mur chou e os em pre sá rios fo ram obri ga dos, um  após ou tro, a re co lher  seus 

pá ra-que das dou ra dos, as em pre sas de Wennerström con ti nua ram em óti mo 
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es ta do. Nenhuma som bra de es cân da lo. A Swedish suc cess  story, foi as sim que 

o Financial Times re su miu seu ca so.

— Foi em 1992 que Wennerström, de re pen te, re cor reu ao cai. Ele pre ci-

sa va de aju da fi nan cei ra. Apresentou um pro je to que apa ren te men te aten dia 

gen te in te res sa da na Polônia: tra ta va-se de es ta be le cer um se tor de fa bri ca ção 

de em ba la gens pa ra a in dús tria ali men tí cia.

— Quer di zer, uma fá bri ca de la tas de con ser va?

— Não exa ta men te, mas al go do ti po. Não fa ço a me nor  idéia das pes soas 

que ele co nhe cia no cai, mas  saiu de lá com ses sen ta mi lhões de co roas no bol-

so, sem pro ble ma.

— A his tó ria co me ça a me in te res sar. Deixe-me adi vi nhar: nin guém  mais 

vol tou a ver a cor des se di nhei ro.

— Errado — dis se Robert Lindberg.

E sor riu co mo  quem sa be das coi sas, an tes de be ber as úl ti mas go tas de 

sua aqua vi ta.

— O que se pas sou de pois foi o clás si co em ma té ria de ba lan ço fi nan-

cei ro. Wennerström de fa to mon tou uma fá bri ca de em ba la gens na Polônia, 

 mais pre ci sa men te em Lodz. A em pre sa cha ma va-se Minos. O cai re ce beu 

al guns re la tó rios en tu sias ma dos em 1993. E en tão, em 1994, a Minos fa liu 

de re pen te.

Robert Lindberg ba teu o co po va zio na me sa, com um gol pe se co, pa ra 

su bli nhar a que pon to a em pre sa afun da ra.

— O pro ble ma do cai é que não ha via pro ce di men tos bem de fi ni dos pa ra 

ava liar os re la tó rios so bre os pro je tos. Lembre-se do es pí ri to da épo ca. Todo 

mun do es ta va oti mis ta com a que da do mu ro de Berlim. Iam in tro du zir a de-

mo cra cia, a amea ça de uma guer ra nu clear não exis tia  mais e os bol che vis tas se 

tor na vam ver da dei ros ca pi ta lis tas da noi te pa ra o dia. O go ver no que ria an co-

rar a de mo cra cia no Leste Europeu. Todos os ca pi ta lis tas de se ja vam con tri buir 

pa ra a cons tru ção da no va Europa.

— Eu nun ca sou be de ca pi ta lis tas pro pen sos à ca ri da de.

— Acredite, era o so nho tro pi cal de to do ca pi ta lis ta. Agora a Rússia e os 

paí ses do Leste Europeu são os maio res mer ca dos de pois da China. Os in dus-

triais não he si ta vam em aju dar o go ver no, so bre tu do quan do as em pre sas só 
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