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Posted on 23 August 2017 By Michael Hjorth
Na Ladeira Das Montanhas De J Mtland, Na Su Cia, Seis
Corpos S O Encontrados Mais Precisamente, Seis Esqueletos
Dois Deles De Crian As Os Corpos Foram Enterrados H Muito
Tempo Para Sebastian Bergman, Que Viaja Para O Local Do
Crime Com O Resto Da Equipa Do Departamento De Investiga
O Criminal, Estes Factos S Tornam Ainda Mais Complexa A
Investiga O Sobre Quem S O, Quem Os Matou E PorquNo In
Cio, Sebastian V O Caso Como Uma Oportunidade De
Escapar Da Ex Namorada E Passar Algum Tempo Com A
Filha, Vanja Uma Oportunidade Para Tentar Construir Uma
Rela O Com Ela Antes Que Seja Tarde DemaisMas
Rapidamente Descobre Que Est Mais Envolvido No Caso Do
Que Gostaria De Estar 3 5 Cuando uno no cree en la
predestinaci n, ni piensa que nada de lo que haga puede tener
alguna influencia en el curso de las cosas, los cambios
siempre le exigen un an lisis profundo de s mismo y de la
situaci n c mo he llegado hasta aqu Qu habr a podido hacer de
otra manera Qu est sucediendo Qu voy a hacer ahora Los
cambios obligan en cierto modo a mirarse al espejo y a realizar
una introspecci n que no siempre es halag e a, ni est exenta
de dolor. Acaba assim Quero mais Dizer que estou em estado
de choque pouco Ainda estou a digerir o final do livro Estou
estupefacto com Hjorth e Rosenfedt Foi uma leitura intensa,
nos ltimos dias tinha que me convencer a abandonar o livro,
mesmo quando dizia que era s mais um capitulo, sabia que me
mentia descaradamente Mas ainda assim s me deitava entre a
1h e as 2h da manha, uma vez que s podia ler noite Foram
quase 600 p ginas de pura adrenalina liter ria N o pela ac o em
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si, mas pela intensidade do enredo.H pessoas que t m um
dom, n o duvido disso e estes dois autores s o prova viva disso
Diz se que a escrita uma actividade solit ria, mas Hjorth e
Rosenfedt vieram para quebrar conven es e provam, mais uma
vez, que h parcerias que funcionam muito bem e com um
esmagador e reconhecido sucesso internacional Lembram me
os seus cong neres Maj Sj wall e Per Wahl , os reis do crime n
rdico nas palavras do The Guardian , na forma como se
evidenciaram e marcaram a literatura policial pela qualidade
da sua escrita.O livro Foram descobertos 6 cad veres
enterrados e a equipa de Torkel chamada ao
local.Paralelamente, h dois imigrantes que desapareceram e h
quem os procure e n o se conforme, mesmo passados v rios
anos.Sebastian procura aproximar se da sua filha.O Homem
ausente o terceiro da s rie Sebastian, logo depois de Segredos
Obscuros 1 e o Disc pulo 2 , os tr s pela m o da Editora Suma
Esta uma s rie de livros n rdicos, um sub g nero liter rio que
adoro, o meu preferido, e que seria um crime n o se publicar
em Portugal.Foi interessante ver a evolu o deste livro A forma
como a complexidade inerente a trama nos agarra e nos
encosta contra a parede A investiga o uma linha condutora e
com muito destaque no livro Contudo ao contr rio do que seria
expect vel, embora Sebastian fa a parte da equipa, o seu
contributo para a investiga o pouco relevante, mas por outro
lado alimenta tramas paralelas que nos incendeiam os
sentidos Que nos viciam e nos impelem a n o largar o livro,
que apesar das suas 590 p ginas tememos que terminem a
qualquer instante.Uma escrita corrida, conhecedora e flu da,
recorrendo a cap tulos muito pequenos para aumentar a
intensidade da hist ria Saltando de evento em evento e
jogando com os cap tulos em suspenso.Sebastian como
sempre a estrela, n o tanto por estar debaixo dos holofotes
mas mais porque os seus actos trazem implica es , quer sejam
intencionais ou n o.Os conflitos internos de Sebastian, que
oscilam entre motivos nobres e o puro ego smo d o uma
grande margem de manobra aos escritores e deixam o leitor
sempre na d vida Neste livro vemos Sebastian com outros
olhos, com ligeiras varia es no seu comportamento H quem
sugira mais humano , embora n o me parece que seja essa a
palavra correcta Ler mais em Opini o O Homem Ausente de
Hjorth Rosenfeldt Livros e Marcadores Este libro no pudo tener
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mejor t tulo A nadie le importaron los asesinatos, ni siquiera al
equipo de investigaci nporque si, los resuelven y lo que pasa
con esas personas es algo muy siniestro y real, pero la mayor
a de las p ginas estuvieron destinadas a y ahora qu le pasa a
Sebastian Lograr sus prop sitos ocultos Se sabr la verdad
Desc brelo en el siguiente libro de la sagaA mi tambi n me
interesa saber cu ndo va a explotar esa bomba, porque el
chisme es chisme, pero ahora si se pasaron un poco con la
vida de este Sr Eso s , lo que pasa con la novia en turno es
super fuerte y me sorprendi Necesito el pr ximo ya
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