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I

Trobada en un passadís
8 al 12 d’abril

Es calcula que van ser sis-centes les dones sol-
dat que van combatre durant la guerra de Se-
cessió. S’havien allistat disfressades d’homes. 

Hollywood ha deixat escapar aquí el que podria ser 
un gran tema històric —o potser hi ha renunciat per 
una qüestió ideològica. Els llibres d’història sempre 
s’han mostrat reticents a parlar de les dones que no 
respecten el marc de la divisió de sexes, i aquest límit 
no es troba enlloc tan marcat com en l’àmbit de la 
guerra i de les armes.

Des de l’Antiguitat fins als temps moderns, però, 
abunden a la història els relats que posen en escena 
dones guer reres: les amazones. Els exemples més co-
neguts apareixen en aquells moments de la història 
en què les dones tenen l’estatus de «reines», és a dir, 
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de representants de la classe dirigent. En efecte, i per 
molt que pugui resultar una veritat desagradable de 
sentir per a alguns, la successió política col·loca de 
manera regular dones als trons. I per tal com les gue-
rres són insensibles al gènere i tenen lloc fins i tot 
quan una dona dirigeix el país, el resultat és que els 
llibres d’història es veuen obligats a inventariar un 
cert nombre de reines guerreres, portades en conse-
qüència a comportar-se com un Churchill, un Stalin 
o un Roosevelt qualsevol. Semíramis de Nínive, fun-
dadora de l’Imperi assiri, o Boadicea, que va enca-
pçalar una de les revoltes més sagnants contra Roma, 
en són dos exemples. La segona té, a més, la seva es-
tàtua a la vora del Tàmesi, davant del Big Ben. No 
hem de deixar de saludar-la si hi passem.

En canvi, els llibres d’història són globalment fo-
rça discrets pel que fa a les guerreres que, sota forma 
de simples soldats, es van entrenar en la utilització de 
les armes, formaven part dels regiments i participaven 
en les batalles contra els exèrcits enemics en les ma-
teixes condicions que els homes. I tanmateix, aques-
tes dones sempre han existit. Pràcticament cap guerra 
no s’ha desenvolupat sense participació femenina.
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Capítol 1

Divendres, 8 d’abril

Poc abans de dos quarts de dues de la matinada, 
una infermera, la Hanna Nicander, va desper-
tar el doctor Anders Jonasson.

—Què passa? —va preguntar aquest, encara mig 
adormit.

—Arriba un helicòpter. Dos pacients. Un home 
gran i una dona jove. Ella està ferida de bala.

—Ja vinc, ja vinc —va fer l’Anders Jonasson, fa-
tigat.

No se sentia despert del tot, encara que no havia 
dormit veritablement, només s’havia endormiscat mi-
tja hora. Estava de guàrdia d’urgències a l’hospital 
Sahlgrenska, a Göteborg. El torn havia resultat espe-
cialment esgotador. A les sis del vespre, quan havia en-
trat, l’hospital havia rebut quatre persones de resultes 
d’un xoc frontal prop de Lindome. Una estava greu-
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ment ferida i a una altra l’havien declarat morta poc 
després de la seva arribada. Havia atès també una cam-
brera d’un restaurant d’Avenyn que s’havia escaldat les 
cames a la cuina, i després havia salvat la vida d’un nen 
de quatre anys, admès a l’hospital amb aturada respira-
tòria després d’haver-se empassat una roda d’un cotxe 
de joguina. A més, encara havia tingut temps d’adobar 
una adolescent que havia caigut amb la bicicleta a dins 
d’un forat. Als d’Obres Públiques no se’ls havia acudit 
res millor que col·locar el forat en qüestió a la sortida 
d’un carril bici, i algú havia tingut després la pensada 
de tirar les tanques de protecció a dins del forat. La 
noia havia hagut de rebre catorze punts de sutura a la 
cara i necessitaria dues incisives noves. En Jonasson 
també havia recosit la punta d’un polze que un fuster 
de cap de setmana ple d’entusiasme s’havia enganxat 
amb el ribot en un moment de distracció.

Cap a les onze, el nombre de pacients d’urgències 
havia disminuït. Havia passat visita i controlat l’estat 
dels malalts hospitalitzats i després s’havia retirat a 
una sala de descans per mirar de relaxar-se una esto-
na. Estava de guàrdia fins a les sis del matí. Rarament 
dormia quan estava de servei, encara que no hi ha-
gués admissions, però precisament aquella nit s’havia 
endormiscat gairebé a l’instant.

La Hanna Nicander va allargar-li una tassa de te. 
Encara no tenia detalls sobre els ingressos.

L’Anders Jonasson va mirar per la finestra i va 
veure com els llamps esquinçaven el cel sobre el mar. 
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A l’helicòpter li aniria ben just. De sobte, va co-
mençar a caure una violenta pluja. La tempesta 
s’havia abatut sobre Göteborg.

Encara era davant la finestra quan va sentir el 
soroll del motor i va veure com l’helicòpter, sacsejat 
per les ràfegues de vent, s’acostava a la pista d’aterratge. 
Va contenir la respiració en adonar-se que el pilot 
semblava tenir problemes per controlar l’aproximació. 
Després, l’aparell va sortir del seu camp de visió i va 
sentir com la turbina passava al ralentí. Va beure un 
glop de te i va deixar la tassa.

L’Anders Jonasson va rebre els portalliteres a 
l’en trada d’urgències. La seva col·lega de guàrdia, la 
Katarina Holm, es va encarregar del primer pacient 
que va arribar, un home gran amb una important 
ferida a la cara. Va correspondre al doctor Jonasson 
encarregar-se de l’altre pacient, la dona amb ferides 
de bala. Una avaluació ràpida li va permetre constatar 
que es tractava d’una adolescent, greument ferida i 
completament coberta de terra i de sang. Va aixecar 
la manta amb què l’havien tapat els serveis de socors 
i va adonar-se que algú havia tancat les ferides del 
maluc i de l’espatlla amb una cinta adhesiva platejada 
ampla, cosa que va trobar que era una iniciativa espe-
cialment astuta. La cinta impedia l’entrada als bacte-
ris i la sortida a la sang. Una bala l’havia ferit a la part 
exterior del maluc i li havia travessat el teixit muscu-
lar de banda a banda. Va aixecar-li l’espatlla i va loca-
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litzar l’orifici d’entrada a l’esquena. No hi havia ori-
fici de sortida, cosa que volia dir que la bala estava 
allotjada en algun lloc dins l’espatlla. Calia esperar 
que no hagués foradat el pulmó i, com que no veia 
sang a la boca de la noia, va concloure que devia ser 
el cas.

—Ràdio —va dir a la infermera que l’assistia. 
Com a indicació, era suficient.

Per acabar, va retallar l’embenatge que els soco-
rristes havien col·locat al voltant del crani de la noia. 
Va sentir un calfred en tocar amb les puntes dels dits 
el forat d’entrada i va comprendre que havia rebut 
un tret al cap. Tampoc aquí no hi havia orifici de 
sortida.

L’Anders Jonasson es va aturar un segon i va 
contemplar la noia. Tot d’una es va sentir pessimista. 
Moltes vegades, havia comparat la seva feina amb la 
d’un porter de futbol. Cada dia arribaven al seu lloc 
de treball persones en estats diversos i variats, però 
amb una sola intenció: rebre auxili. Entre ells, aquella 
senyora de setanta-quatre anys que havia patit una 
aturada cardíaca a la galeria comercial de Nord stan i 
havia caigut rodona, el noi de catorze anys amb el 
pulmó esquerre perforat per un tornavís i la noia de 
setze anys que havia pres èxtasi abans de ballar durant 
divuit hores seguides per després desplomar-se amb 
la cara tota blava. Hi havia víctimes d’accidents de 
treball i de maltractaments. Hi havia nens petits 
atacats per gossos de lluita a la plaça Vasa i homes 
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traçuts el projecte dels quals es limitava a tallar uns 
quants taulons amb la seva serra saltadora i que 
s’havien tallat el canell fins a l’os.

L’Anders Jonasson era el porter de futbol entre 
els pacients i els serveis funeraris. La seva feina con-
sistia a ser l’individu que decidia les mesures més es-
caients que calia prendre. Si prenia una decisió equi-
vocada, el pacient moria o potser es despertaria amb 
una invalidesa permanent. La majoria de les vegades, 
prenia la decisió correcta, i això perquè la majoria 
dels ferits tenien un problema específic i comprensi-
ble. Una ganivetada al pulmó o una contusió després 
d’un accident de trànsit eren ferides intel·ligibles i 
clares. La supervivència del pacient depenia de la na-
turalesa de la ferida i de l’habilitat d’en Jonasson.

Entre tots els tipus de ferides, n’hi havia dos que 
en Jonasson detestava per damunt dels altres. D’una 
banda, certes ferides, que, en gairebé tots els casos, 
independentment dels mitjans que hi posés, con-
demnarien el pacient a una vida de patiment. De 
l’altra, les ferides al cap.

Aquella noia que tenia al davant podia viure amb 
una bala al maluc i una bala a l’espatlla. Però una bala 
en algun lloc del seu cervell era un problema com-
pletament diferent. De sobte, es va adonar que la in-
fermera li estava dient alguna cosa.

—Com dius?
—És ella.
—Qui vols dir?
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—La Lisbeth Salander. La noia que busquen des 
de fa setmanes pel triple assassinat d’Estocolm.

L’Anders Jonasson va observar el rostre de la pa-
cient. Realment, coincidia amb aquella foto que tant 
ell com pràcticament tots els suecs havien vist penja-
da des de Pasqua als aparadors dels quioscos. I ara, era 
l’assassina qui estava ferida, cosa que no deixava de 
constituir una forma de justícia ben xocant.

Però allò no tenia res a veure amb ell. La seva 
feina era salvar la vida de la seva pacient, fos aquesta 
triple assassina o premi Nobel. O totes dues coses 
alhora.

Després, va venir el xafarranxo controlat que ca-
racteritza un servei d’urgències. El personal que tre-
ballava amb en Jonasson era veterà i sabia el que ha-
via de fer. Van tallar ràpidament la roba que duia la 
Lisbeth Salander. Una infermera va prendre la tensió 
arterial —100/70— mentre ell posava l’estetoscopi 
sobre el pit de la pacient, per escoltar els batecs del 
cor, que semblaven relativament regulars, i la respira-
ció, que no ho era tant.

El doctor Jonasson no va dubtar a qualificar 
d’entrada l’estat de la Lisbeth Salander de crític. Les 
ferides de l’espatlla i del maluc podien esperar de 
moment aplicant-hi unes compreses o fins i tot 
deixant-hi els trossos de cinta adhesiva que una àni-
ma inspirada hi havia enganxat. El primordial era el 
cap. En Jonasson va manar que la passessin per l’es-
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càner en què l’hospital havia invertit els diners dels 
contribuents.

L’Anders Jonasson era un home ros amb els ulls 
blaus, originari del nord de Suècia, concretament 
d’Umeå. Feia vint anys que treballava als hospitals 
Sahlgrenska i Östra, alternant les funcions d’inves-
tigador, patòleg i metge d’urgències. Estava dotat 
d’una particularitat que torbava els seus col·legues i 
que feia que el personal estigués orgullós de treballar 
amb ell; tenia per principi que cap pacient no havia de 
morir durant les seves guàrdies, i d’una manera mira-
culosa havia aconseguit mantenir el seu marcador a 
zero. Alguns dels seus pacients havien mort, és clar, 
però el decés s’havia produït en el transcurs de cures 
posteriors o per raons alienes a la seva intervenció.

De vegades, en Jonasson tenia també una visió 
de la medicina poc ortodoxa. Segons afirmava, els 
metges tenien tendència a treure conclusions que no 
podien de cap manera justificar i que els portaven a 
renunciar francament massa de pressa, o bé a dedicar 
massa temps a tractar de definir exactament el pro-
blema per poder prescriure el tractament apropiat al 
pacient. Aquest era efectivament el mètode que pre-
conitzava el manual, l’única pega era que el pacient 
corria el risc de morir mentre el cos mèdic estava 
encara embrancat en les seves reflexions. En el pitjor 
dels casos, el metge arribaria a la conclusió que el cas 
era desesperat i interrompria el tractament.
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Aquella era, però, la primera vegada que l’Anders 
Jonasson tenia un pacient amb una bala al crani. Pro-
bablement, allà s’imposava la intervenció d’un neuro-
cirurgià. No se sentia prou capacitat, però es va ado-
nar de cop i volta que probablement tenia més sort 
que no es mereixia. Abans de rentar-se les mans i de 
posar-se la bata estèril, va cridar la Hanna Nicander:

—Hi ha un professor americà que es diu Frank 
Ellis, treballa al Karolinska, a Estocolm, però en aquest 
moment es troba a Göteborg. És un neuròleg cèlebre 
i, a més, un bon amic meu. S’allotja a l’hotel Radis-
son, a Avenyn. Intenta trobar el número de telèfon.

La Hanna Nicander va tornar amb el número de 
telèfon de l’hotel Radisson quan l’Anders Jonasson 
estava encara esperant les radiografies. L’Anders Jo-
nasson va donar una ullada al seu rellotge —1.42 h— 
i va despenjar el telèfon. El recepcionista de nit del 
Radisson es va mostrar molt hostil a la idea de passar 
una trucada a aquella hora de la nit i el doctor va 
haver de recórrer a unes quantes fórmules realment 
expressives per explicar la gravetat de la situació 
abans que s’establís la comunicació.

—Hola, Frank —va dir l’Anders Jonasson quan 
a la fi van despenjar—. Sóc l’Anders. He sabut que 
eres a Göteborg. T’agradaria passar pel Sahlgrenska 
per assistir-me en una operació de cervell?

—Are you bullshitting me? —va fer una veu escèp-
tica a l’altre extrem del fil. Per molt que en Frank 
Ellis visqués a Suècia des de feia molts anys i parlés 
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correctament el suec (amb accent americà, això sí), la 
seva llengua de base continuava sent l’anglès. L’Anders 
Jonasson va parlar en suec i l’Ellis responia en anglès.

—Frank, em sap molt de greu haver-me perdut 
la teva conferència, però m’he dit que em podries fer 
una classe particular. Tinc aquí una dona jove que ha 
rebut un tret al cap. Orifici d’entrada just a sobre de 
l’orella esquerra. No t’hauria trucat si no necessités 
tenir una altra opinió. I no em puc imaginar ningú 
més competent que tu per a aquest tipus de coses.

—No és cap broma? —va preguntar en Frank 
Ellis.

—La noia deu tenir uns vint-i-cinc anys.
—I com es presenta la ferida?
—Orifici d’entrada i cap orifici de sortida.
—Però és viva?
—Pols feble, però regular, respiració menys re-

gular, tensió 100/70. També té una bala a l’espatlla i 
una ferida de bala al maluc. D’aquests dos problemes, 
ja me’n sabré encarregar.

—Sembla prometedor —va dir el professor Ellis.
—Prometedor?
—Quan algú té una ferida de bala al cap i enca-

ra és viu, cal considerar la situació com a esperança-
dora.

—Em podràs assistir?
—T’he de confessar que vaig anar a sopar amb 

uns amics. Me n’he anat al llit a la una i probablement 
tinc una taxa d’alcohol impressionant a la sang.
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—Seré jo qui prendrà les decisions i qui operarà. 
Però necessito algú que m’assisteixi i em digui que 
no faig cap bestiesa. I, sincerament, un professor 
Ellis, encara que estigui completament torrat, està 
molt més ben situat que jo per avaluar els danys al 
cervell.

—D’acord. Ara vinc. Però em deus un favor.
—Tens un taxi esperant-te al davant de l’hotel.

El professor Frank Ellis es va aixecar les ulleres 
fins al front i es va gratar el clatell. Va concentrar la 
mirada a la pantalla del monitor, que mostrava tots 
els racons del cervell de la Lisbeth Salander. L’Ellis 
tenia cinquanta-tres anys, els cabells de color d’ala de 
corb amb algun de blanc aquí i allà, una incipient 
barba fosca, i semblava tret d’un paper se cundari 
d’Urgències. El seu cos deixava entendre que passava 
un cert nombre d’hores per setmana en un gimnàs.

A en Frank Ellis li agradava molt Suècia. Hi ha-
via arribat com a jove investigador en un programa 
d’intercanvi el 1970 i s’hi havia quedat dos anys. Des-
prés, hi havia tornat en nombroses ocasions, fins que 
li van oferir una plaça de professor a l’institut Karo-
linska. El seu nom era ja aleshores respectat a tot el 
món. L’Anders Jonasson coneixia en Frank Ellis des 
de feia catorze anys. Havien coincidit per primera 
vegada en un seminari a Estocolm i havien descobert 
el seu entusiasme comú per la pesca amb mosca. 
L’Anders l’havia convidat a una excursió de pesca a 
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Noruega. Havien mantingut el contacte al llarg dels 
anys, i hi havia hagut altres excursions de pesca. En 
canvi, mai no havien treballat plegats.

—El cervell és un misteri —va dir el professor 
Ellis—. Fa vint anys que l’investigo. O més i tot.

—Ja ho sé. Perdona’m per haver-te pressionat 
d’aquesta manera, però...

—Deixa-ho estar —en Frank Ellis va agitar la 
mà, desdramatitzant—. Això et costarà una ampolla 
de Cragganmore la propera vegada que anem a pes-
car.

—D’acord. No em surts gaire car.
—El teu cas em recorda un que vaig tenir fa uns 

quants anys, quan treballava a Boston. El vaig des-
criure al New England Journal of Medicine. Era una 
noia de la mateixa edat que la teva pacient. Quan 
anava cap a la universitat, algú li va disparar amb una 
ballesta. La fletxa li va entrar per la vora de la cella 
esquerra i va travessar tot el cap per sortir gairebé pel 
mig de la nuca.

—I va sobreviure? —va preguntar en Jonasson, 
bocabadat.

—Quan va arribar a urgències, allò era un mer-
der indescriptible. Vam tallar la fletxa i li vam ficar el 
crani en un escàner. La fletxa travessava el cervell de 
banda a banda. La lògica i el sentit comú haurien 
volgut que fos morta o en tot cas en coma, vista la 
gravetat del traumatisme.

—I en quin estat es trobava?
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—Va estar tot el temps conscient. I això no és 
tot; estava, naturalment, espantadíssima, però, fora 
d’això, es mostrava completament coherent. El seu 
únic problema era que tenia una fletxa travessant-li 
el cervell.

—I què vas fer?
—Doncs bé, vaig agafar unes pinces i vaig treure 

la fletxa; després, vaig embenar. I poca cosa més.
—I se’n va sortir?
—El seu estat, evidentment, es va considerar crí-

tic durant un llarg període abans que pogués aban-
donar l’hospital, però, sincerament, se l’hauria pogut 
enviar a casa seva el mateix dia que hi va ingressar. 
Mai no he tingut un pacient amb tan bona salut.

L’Anders Jonasson es va preguntar si el professor 
Ellis es burlava d’ell.

—En l’altre extrem —va continuar l’Ellis—, vaig 
tenir fa uns quants anys un pacient de quaranta-dos 
anys d’Estocolm que s’havia donat un cop amb 
l’ampit d’una finestra, un petit cop al crani. Tenia 
nàusees, i el seu estat va empitjorar de tal manera que 
el van dur a urgències amb ambulància. Quan em va 
arribar, estava sense coneixement. Presentava un petit 
nyanyo i una hemorràgia diminuta. Però no va arri-
bar a recuperar la consciència i va morir després de 
nou dies a cures intensives. Encara avui, no sé per 
què es va morir. A l’informe de l’autòpsia, vam assen-
yalar «hemorràgia cerebral com a conseqüència d’un 
accident», però cap de nosaltres no es va sentir satisfet 
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amb aquesta anàlisi. L’hemorràgia era extremament 
petita i situada de tal manera que no hauria hagut de 
produir cap dany. I tanmateix, el fetge, els ronyons, el 
cor i els pulmons van anar deixant de funcionar suc-
cessivament. Com més gran em faig, més em dic que 
tot plegat s’assembla a una loteria. Estic convençut 
que mai no acabarem de comprendre com funciona 
el cervell. Què penses fer?

Va picar la pantalla amb un bolígraf.
—Esperava que tu m’ho diguessis.
—Digue’m primerament com veus les coses.
—Bé, en primer lloc diria que es tracta d’una 

bala de calibre petit. Ha entrat per la templa i ha pe-
netrat aproximadament quatre centímetres dins el 
cervell. Reposa contra el ventricle lateral i hi ha he-
morràgia.

—Disposicions a prendre?
—Per fer servir la mateixa terminologia que tu: 

anar a buscar unes pinces i treure la bala per allà on 
ha entrat.

—Excel·lent proposició. Però t’aconsello que fa-
cis servir les pinces més fines que trobis.

—Serà tan senzill com això?
—En un cas com aquest, què més es pot fer? Es 

pot deixar la bala on és, i la noia viurà potser fins als 
cent anys, però només és una aposta. Pot tornar-se 
propensa a l’epilèpsia, patir migranyes atroces, tota 
mena de marranades. I ningú no tindrà gaires ganes 
d’obrir-li el cap per operar-la d’aquí a un any, quan 
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la ferida pròpiament dita estarà guarida. La bala se 
situa una mica al marge de les venes principals. Et 
suggereixo que la treguis, però...

—Però, què?
—El que em preocupa més no és la bala. Això és 

el que tenen de fascinant els traumatismes al cervell: 
si ha sobreviscut a l’entrada de la bala al seu cervell, 
això és senyal que sobreviurà també a la sortida. El 
problema se situa més aviat aquí. —En Frank Ellis va 
posar el dit a la pantalla.— Al voltant de l’orifici 
d’entrada, tens una pila d’estelles d’os. Veig almenys 
una dotzena de fragments d’uns quants mil·límetres 
de llarg. Alguns s’han clavat al teixit cerebral. Això és 
el que la matarà si no vas amb compte.

—Aquesta part del cervell està associada a la par-
la i a l’aptitud per a les xifres.

L’Ellis va arronsar les espatlles.
—Tot això és xerrameca. No tinc ni la més mí-

nima idea de per què serveixen les cèl·lules grises. Tu 
l’únic que pots intentar és fer-ho el millor possible. 
Ets tu qui opera. Jo seré darrere teu. On puc posar-
me una bata i on em puc rentar les mans?

En Mikael Blomkvist va mirar el rellotge i va 
constatar que passava una mica de les tres. Anava em-
manillat. Va tancar els ulls durant un segon. Estava 
extenuat, però l’adrenalina li feia resistir el cop. Va 
tornar a obrir els ulls i va mirar amb ràbia el comis-
sari Thomas Paulsson, que va tornar-li una mirada 
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irritada. Estaven asseguts al voltant d’una taula de 
cuina en una granja d’un poblet que es deia Gosse-
berga, en algun lloc prop de Nossebro, i del qual en 
Mikael havia sentit a parlar per primer cop en la seva 
vida feia menys de dotze hores.

La catàstrofe s’acabava de confirmar.
—Imbècil —va dir en Mikael.
—Escolti’m...
—Imbècil —va repetir en Mikael—. Ja li vaig dir, 

tros d’ase, que era un perill de mort ambulant. Li vaig 
dir que se l’havia de manejar com una granada sense 
fiador. Ha matat almenys tres persones, té la constitu-
ció d’un carro d’assalt, mata amb les mans nues. I 
vostè hi envia dos agents de l’ordre per agafar-lo com 
si fos un simple borratxo a les festes del poble.

En Mikael va tornar a tancar els ulls. Es va pre-
guntar què més podria fallar en el transcurs d’aquella 
nit.

Havia trobat la Lisbeth Salander greument ferida 
poc després de la mitjanit. Havia trucat a la policia i 
havia aconseguit convèncer els serveis de socors per-
què enviessin un helicòpter per evacuar la Lisbeth a 
l’hospital Sahlgrenska. Havia descrit amb detall les 
seves ferides i l’orifici que la bala li havia deixat al 
crani, i havia trobat el suport d’una persona intel·ligent 
i sensata que havia entès que la Lisbeth necessitava 
atenció immediata.

Tot i això, l’helicòpter havia necessitat mitja hora 
per arribar. En Mikael havia anat a treure dos cotxes 
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del graner, que feia funcions de garatge, i n’havia en-
cès els llums per indicar una zona d’aterratge il·lu-
minant el camp de davant de la casa.

El pilot de l’helicòpter i els dos socorristes ha-
vien actuat com a professionals experimentats. Un 
dels socorristes havia fet les cures d’urgència a la Lis-
beth Salander mentre l’altre s’encarregava d’en Karl 
Axel Bodin, de nom autèntic Zalaixenko, pare de la 
Lisbeth i el seu pitjor enemic. Havia volgut matar-la, 
però havia fallat. En Mikael havia trobat l’individu 
greument ferit al cobert que hi havia a tocar de 
l’edifici principal d’aquella granja aïllada, amb un 
cop de destral de mal pronòstic de biaix a la cara i 
una ferida a la cama.

Mentre esperava l’helicòpter, en Mikael havia 
fet el que havia pogut per la Lisbeth. Havia anat a 
buscar un llençol net de l’armari de la roba, l’havia 
retallat i havia fet servir els trossos per a un embenat-
ge improvisat. Havia constatat que la sang s’havia 
coagulat per formar un tap a l’orifici d’entrada al cap 
i no havia sabut gaire bé si s’atreviria o no a fer un 
embenatge. Al final, havia nuat el llençol molt fluix 
al voltant del cap, sobretot per evitar que la ferida 
quedés exposada als bacteris i a la brutícia. En canvi, 
havia aturat l’hemorràgia causada per les bales al ma-
luc i a l’espatlla de la manera més senzilla. En un 
armari, havia trobat un rotlle de cinta adhesiva ampla 
de color argentat i simplement havia enganxat les 
ferides. Li havia eixugat el rostre amb una tovallola 
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humida i havia mirat de netejar tota la brutícia com 
havia pogut.

No havia anat al cobert a atendre en Zalaixenko. 
Al seu fur intern, va constatar que, sincerament, li era 
completament igual el que li passés a aquell home.

Mentre esperava els serveis de socors, també ha-
via telefonat a l’Erika Berger per explicar-li la si-
tuació.

—Tu estàs il·lès? —va preguntar l’Erika.
—Jo estic bé —va contestar en Mikael—. Qui 

està ferida és la Lisbeth.
—Pobra noia —va dir l’Erika Berger—. He lle-

git l’informe d’en Björck a la Säpo aquest vespre. 
Què faràs ara, amb tot això?

—No tinc ni força de pensar-hi —va dir en Mi-
kael.

Mentre parlava amb l’Erika, assegut per terra al 
costat del banc, mantenia un ull vigilant sobre la Lis-
beth. Li havia tret les sabates i els pantalons per poder 
embenar la ferida del maluc i, per un moment, la 
seva mà va tocar la peça de roba, que havia tirat a sota 
del banc. Va notar un objecte dur en una de les bu-
txaques i en va treure un Palm Tungsten T3.

Va arrufar les celles i va contemplar pensativa-
ment l’ordinador de butxaca. En aquell moment, va 
sentir el soroll de l’helicòpter i es va ficar el Palm a la 
butxaca interior de la jaqueta. Després —aprofitant 
que encara estava sol—, es va inclinar per mirar a 
totes les butxaques de la Lisbeth. Va trobar un altre 
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joc de claus del pis de Mosebacke i un passaport a 
nom d’Irene Nesser. Sense trigar, els va ficar a la bu-
txaca exterior de la bossa del seu portàtil.

El primer cotxe de policia, amb en Fredrik Tors-
tensson i en Gunnar Andersson, de la policia de Tro-
llhättan, havia arribat pocs minuts després de 
l’aterratge de l’helicòpter de socors. Anaven acom-
panyats pel comissari delegat Thomas Paulsson, que 
immediatament havia assumit la direcció de les ope-
racions. En Mikael s’havia avançat i havia començat 
a explicar el que havia passat. El comissari li va fer la 
impressió d’un element obtús i molt pagat d’ell ma-
teix. Amb l’arribada d’en Paulsson, les coses van co-
mençar a anar de mal borràs.

Resultava evident que en Paulsson no entenia 
res del que en Mikael li explicava. Semblava curiosa-
ment esverat amb l’única dada que havia captat: que 
aquella noia ferida caiguda a terra davant el banc de 
la cuina era la Lisbeth Salander, triple assassina busca-
da per la policia, i que era una captura important. Per 
tres vegades, en Paulsson va demanar al socorrista, 
que ja estava prou desbordat, si la noia estava en con-
dicions de ser detinguda immediatament. Al final, el 
socorrista es va aixecar i va manar-li a crits que 
s’apartés.

A continuació, en Paulsson s’havia concentrat en 
l’Aleksandr Zalaixenko, ben malparat al cobert, i en 
Mikael l’havia sentit anunciar per la ràdio que segons 
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totes les evidències la Salander havia intentat matar 
una altra persona.

En aquell punt, en Mikael estava tan irritat con-
tra en Paulsson, que manifestament no escoltava ni 
una trista paraula del que li intentava dir, que havia 
aixecat el to per aconsellar-li que truqués immedia-
tament a l’inspector Jan Bublanski a Estocolm. Fins i 
tot havia tret el mòbil i li havia ofert de marcar-li el 
número. En Paulsson no hi estava interessat.

Aleshores, en Mikael havia comès dos errors.
Havia declarat decididament que l’autèntic tri-

ple assassí era un home anomenat Ronald Nieder-
mann, construït com un robot anticarros i que patia 
analgèsia congènita, el qual es trobava en aquells mo-
ments empaquetat i lligat en una cuneta a la carrete-
ra de Nossebro. En Mikael havia indicat on es troba-
va en Niedermann i havia recomanat a la policia que 
mobilitzés un batalló d’infanteria amb armament pe-
sant. En Paulsson va preguntar com havia anat a parar 
en Niedermann a aquella cuneta i en Mikael havia 
reconegut amb el cor a la mà que havia estat ell qui, 
amenaçant-lo amb una arma, l’havia posat en aquella 
situació.

—Amenaçant-lo amb una arma —havia repetit 
el comis sari Paulsson.

En aquell moment, en Mikael hauria hagut de 
comprendre que en Paulsson era un cretí. Hauria ha-
gut d’agafar el mòbil i trucar ell mateix a en Jan Bu-
blanski per demanar-li que intervingués i dissipés la 
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boira en què en Paulsson semblava submergit. Però, 
en comptes d’això, en Mikael havia comès el seu 
segon error en intentar lliurar-li l’arma que duia a la 
butxaca —el Colt 1911 Government que havia tro-
bat al pis de la Lisbeth Salander a Estocolm aquell 
mateix dia i que ell mateix havia utilitzat per domi-
nar en Ronald Niedermann.

Un gest desafortunat que havia portat en Pauls-
son a detenir immediatament en Mikael Blomkvist 
per tinença il·lícita d’armes. A continuació, en Pauls-
son havia manat als agents Torstensson i Andersson 
que anessin al lloc indicat per en Mikael a la carre-
tera de Nossebro per tal de determinar si hi havia 
ni que fos una mica de veritat en la història d’aquell 
individu, que els explicava que allà hi havia un ho-
me lligat en un senyal que avisava d’un pas d’ants. 
Si aquest era el cas, els policies havien d’emmanillar 
aquella persona i portar-la a la granja de Gosse-
berga.

En Mikael havia protestat immediatament expli-
cant que en Ronald Niedermann no era algú que es 
pogués detenir així com així, posant-li unes manilles 
i prou, sinó un temible assassí. Veient que en Paulsson 
havia optat per ignorar les protestes d’en Mikael, la 
fatiga va poder més que ell. Havia tractat en Paulsson 
de beneit incompetent i havia cridat a en Torstens-
son i l’Andersson que sobretot es guardessin de des-
lligar en Ronald Niedermann abans de fer venir re-
forços.

008-OPUSCLE La reina del Palau.indd   24 27/2/09   13:02:15



la reina al palau Dels correnTs D’aire  –  25

El resultat dels seus crits havia estat que el van 
emmanillar i el van ficar al seient del darrere del co-
txe del comissari Paulsson, des d’on havia pogut as-
sistir, furiós, a la marxa d’en Torstensson i l’Andersson 
amb el seu cotxe. L’única llum en aquella foscor total 
era que ja havien traslladat la Lisbeth Salander a 
l’helicòpter, que desapareixia ja per damunt de les 
capçades dels arbres en direcció al Sahlgrenska. En 
Mikael se sentia totalment impotent i al marge de la 
informació sobre el que passava. Només li restava 
esperar que la Lisbeth anés a parar a mans compe-
tents.

El doctor Anders Jonasson va practicar dues pro-
fundes incisions fins a l’os del crani i va replegar la 
pell al voltant de l’orifici d’entrada. Va mantenir 
l’obertura amb unes pinces. Una infermera hi va in-
serir un aspirador per treure la sang. Després va venir 
l’etapa desagradable en què el doctor Jonasson va 
utilitzar un trepà per eixamplar el forat a l’os. La ma-
niobra va progressar amb una lentitud exasperant.

Quan a la fi va tenir un forat prou gran per ac-
cedir al cervell de la Lisbeth Salander, hi va introduir 
suaument una sonda i va eixamplar uns mil·límetres 
els llavis de la ferida. Tot seguit, hi va introduir una 
sonda encara més fina i va localitzar la bala. Gràcies a 
la radiografia del crani, va poder veure que aquesta 
havia girat per col·locar-se en un angle de quaranta-
cinc graus amb relació a l’orifici. Va utilitzar la sonda 
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per tocar suaument la vora de la bala i, després d’unes 
quantes temptatives fallades, va poder-la aixecar prou 
per tornar-la al seu lloc inicial.

Finalment, va introduir unes llargues pinces molt 
fines, va aconseguir atrapar la base de la bala i va 
agafar-la fort. Va estirar les pinces recte cap a ell. La 
bala va seguir pràcti cament sense cap resistència. La 
va examinar un segon a la llum, va constatar que 
semblava intacta i la va deixar caure en un bol.

—Esponja —va dir, i la seva ordre va ser imme-
diatament obeïda.

Va llançar una mirada a l’electrocardiograma, 
que indicava que la seva pacient encara tenia una 
activitat cardíaca regular.

—Pinces.
Va acostar cap a ell una lupa de gran potència 

suspesa d’un braç articulat i va enfocar-la sobre la 
zona exposada.

—Amb compte —va dir el professor Frank Ellis.
Durant els tres quarts d’hora següents, l’Anders 

Jonasson va treure no menys de trenta-dues petites 
estelles d’os clavades al voltant de l’orifici d’entrada. 
La més petita d’aquestes estelles era invisible a ull nu.

Mentre, frustrat, en Mikael Blomkvist intentava 
treure’s el telèfon mòbil de la butxaca interior de la 
seva jaqueta —una tasca que aviat es va revelar im-
possible de fer amb manilles—, diversos vehicles ha-
vien anat arribant a Gosseberga, amb policies i per-
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sonal tècnic. El comissari Paulsson els havia exposat 
la situació i els havia encarregat de recollir proves 
tècniques irrefutables al cobert i procedir a un exa-
men aprofundit de la casa, on s’havien trobat diverses 
armes. Resignat, en Mikael havia seguit els seus mo-
viments des del seu punt d’observació al seient del 
darrere del cotxe d’en Paulsson.

No havia estat fins passada ben bé una hora que 
en Paulsson havia semblat prendre consciència del 
fet que els agents Torstensson i Andersson no havien 
tornat encara de la seva missió de detenir en Ronald 
Niedermann. Havia adoptat de cop i volta un aire 
preocupat i havia fet portar en Mikael Blomkvist a la 
cuina, on li havia demanat que tornés a descriure el 
camí.

En Mikael havia tancat els ulls.
Encara era a la cuina amb en Paulsson quan van 

tornar els reforços enviats per socórrer els dos poli-
cies. Havien trobat l’agent de policia Gunnar An-
dersson mort, amb la nuca trencada. El seu col·lega 
Fredrik Torstensson encara era viu, però estava greu-
ment ferit. Els havien trobat tots dos a la cuneta al 
costat del senyal que indicava un pas d’ants. Les seves 
armes reglamentàries i el cotxe de policia havien 
desaparegut.

Si, al principi, el comissari Thomas Paulsson 
s’havia hagut d’enfrontar a una situació relativament 
clara, es trobava ara amb l’assassinat d’un policia i un 
criminal fugitiu armat.
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—Imbècil —va repetir en Mikael Blomkvist.
—Insultar la policia no serveix de res.
—En això, hi estem d’acord. Però tinc la inten-

ció de posar-lo en evidència per falta professional, i li 
asseguro que li courà. Abans que hagi acabat amb 
vostè, totes les capçaleres del país l’hauran assenyalat 
com el policia més idiota de Suècia.

L’amenaça de caure a les urpes dels mitjans de 
comunicació era aparentment l’única cosa que podia 
impressionar en Thomas Paulsson, que va semblar tot 
d’una inquiet.

—I què proposa que faci?
—Exigeixo que truqui a l’inspector Jan Bublan-

ski a Estocolm. Immediatament.

La inspectora Sonja Modig es va despertar so-
bresaltada quan el seu mòbil, que havia posat a carre-
gar a l’altra punta del dormitori, va sonar de cop i 
volta. Va girar els ulls cap al despertador, a la tauleta 
de nit, i va constatar amb desesperació que només 
passaven uns minuts de les quatre de la matinada. Va 
mirar el seu marit, que continuava roncant plàcida-
ment. Encara que hi hagués un bombardeig, ell con-
tinuaria dormint. Ella va vacil·lar un moment fora del 
llit abans de trobar el botó del mòbil per contestar.

Jan Bublanski, va pensar, qui si no?
—Tenim un daltabaix absolut per la banda de Tro-

llhättan —va anunciar-li el seu cap sense més cerimò-
nia—. L’X2000 cap a Göteborg surt a les cinc i deu.
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—Què ha passat?
—En Blomkvist ha trobat la Salander, en Nie-

dermann i en Zalaixenko. Ara, està detingut per des-
acatament, resistència a l’autoritat i tinença il·lícita 
d’armes. Han traslladat la Salander a l’hospital Sahl-
grenska amb una bala al cap. En Zalaixenko també és 
al Sahlgrenska, amb una destral al crani. En Nieder-
mann està lliure. Ha matat un policia aquesta nit.

La Sonja Modig va parpellejar un parell de vega-
des, sentint al damunt tot el pes de la fatiga. Res no 
li hauria vingut més de gust que tornar-se’n al llit i 
agafar-se un mes de vacances.

—X2000 a les cinc i deu. D’acord. Què he de 
fer?

—Agafes un taxi cap a l’estació. T’acompanyarà 
en Jerker Holmberg. Us posareu en contacte amb un 
tal Thomas Paulsson, comissari a Trollhättan, que pel 
que sembla és el responsable de tot el merder 
d’aquesta nit i que, segons en Blomkvist, és un, cito 
textualment, collons d’inútil, fi de la citació.

—Has parlat amb en Blomkvist?
—El tenen emmanillat. He aconseguit convèn-

cer en Paulsson perquè me’l passés un moment. Estic 
anant cap a Kung sholmen i, des del centre 
d’operacions, intentaré esbrinar què passa. Ens man-
tenim en contacte per mòbil.

La Sonja Modig va tornar a mirar l’hora. Des-
prés, va trucar a un taxi i va anar a posar-se sota la 
dutxa un minut. Es va rentar les dents, es va recollir 
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els cabells, es va posar uns pantalons negres, una sa-
marreta negra i una americana grisa. Va ficar l’arma 
reglamentària a la bossa de mà i va triar per abrigar-
se un tres quarts de cuir vermell fosc. Després, va 
sacsejar el seu marit i va explicar-li on anava i que 
s’havia d’encarregar dels nens quan es llevés. Va sortir 
per la porta del carrer en el mateix moment que el 
taxi s’hi aturava al davant.

No es va preocupar de buscar el seu col·lega, en 
Jerker Holmberg, perquè sabia que probablement es 
trobava al vagó restaurant, i efectivament hi era. Ja li 
havia comprat un sandvitx i cafè. Van estar callats cinc 
minuts, durant els quals van esmorzar. Finalment, en 
Holmberg va enretirar la seva tassa de cafè.

—Potser hauríem de canviar de feina —va dir.

A les quatre de la matinada, l’inspector Marcus 
Ackerman, de la brigada criminal de Göteborg, va 
arribar a la fi a Gosseberga i es va fer càrrec de la in-
vestigació d’un Thomas Paulsson totalment desbordat. 
L’Ackerman era un quinquagenari de cabells grisos i 
un punt replè. Una de les seves primeres mesures va 
ser treure les manilles a en Mikael Blomkvist i oferir-
li brioixos i cafè d’un termos. Van passar a la sala d’estar 
de la casa per mantenir una entrevista particular.

—He parlat amb en Bublanski a Estocolm —va 
dir l’Ackerman—. Ens coneixem de fa molts anys. 
Tant ell com jo lamentem el comportament d’en 
Paulsson.
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—Al final, ha aconseguit que aquesta nit mates-
sin un policia —va dir en Mikael.

L’Ackerman va assentir amb el cap.
—Coneixia personalment l’agent Gunnar An-

dersson. Havia servit a Göteborg abans de traslladar-
se a Trollhättan. Era pare d’una nena de tres anys.

—Ho sento molt. He intentat avisar-los...
—Ja ho he entès. Ha parlat massa fort per al seu 

gust i per això l’ha emmanillat. Vostè és qui va enxam-
par en Wennerström. En Bublanski diu que és vostè 
un coi de periodista tafaner i un investigador privat 
completament fora d’òrbita, però que probablement 
sap de què parla. Me’n podria fer un resum com-
prensible?

—Es tracta de la resolució dels assassinats dels 
meus amics Dag Svensson i Mia Bergman a Enskede, 
i de l’assassinat d’una persona que no era amiga 
meva: l’advocat Nils Bjurman, el tutor de la Lisbeth 
Salander.

L’Ackerman va assentir amb el cap.
—Com sap, la policia persegueix la Lisbeth Sa-

lander des de Pasqua. És sospitosa de triple homicidi. 
Per començar, cal que admetin que la Lisbeth Salan-
der no és culpable d’aquests assassinats. Si té algun 
paper en tot aquest afer, és el de víctima.

—No he treballat en el cas Salander, però des-
prés de tot el que han publicat els diaris, em costa 
una mica pair que pugui ser completament inno-
cent.
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—Però aquesta és la veritat. És innocent. Punt 
final. L’autèntic assassí és en Ronald Niedermann, el 
mateix que aquesta nit ha assassinat el seu col·lega 
Gunnar Andersson. Treballa per a Karl Axel Bodin.

—El Bodin, doncs, que es troba al Sahlgrenska 
amb una destral al crani.

—Des d’un punt de vista tècnic, ja no la té al 
cap, la destral. M’imagino que qui l’ha agredit estat 
la Lisbeth. El seu veritable nom és Aleksandr Za-
laixenko. És el pare de la Lisbeth, i un exagent dels 
serveis secrets militars russos. Va desertar als anys se-
tanta i després va treballar per a la Säpo, els serveis 
secrets suecs, fins a la caiguda de la Unió Soviètica. 
D’ençà d’aleshores, opera pel seu compte com a 
gàngster.

L’Ackerman va contemplar pensativament l’ho-
me que tenia assegut al davant. En Mikael Blomkvist 
tenia la cara lluent de suor i un aspecte al mateix 
temps gelat i esgotat. Fins en aquell moment, havia 
argumentat de manera racional i coherent, però el 
comentari d’en Thomas Paulsson —a qui l’Ackerman 
no concedia gaire crèdit— l’havia previngut que en 
Blomkvist delirava sobre agents russos i assassins ale-
manys, cosa que no es pot dir que formés part del dia 
a dia de la policia sueca. Era evident que en Blomk-
vist acabava d’arribar a aquell punt de la seva història 
a partir del qual en Paulsson havia preferit deixar 
d’escoltar-lo. Però el cas és que hi havia un policia 
mort a la carretera de Nossebro, i l’Ackerman estava 
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disposat a escoltar. Però no va poder impedir que la 
seva veu sonés amb un lleu deix d’incredulitat quan 
va dir:

—Bé, d’acord. Un agent rus.
En Blomkvist va mostrar un somriure pàl·lid, 

evidentment conscient de com semblava d’inversem-
blant la seva història.

—Un antic agent rus. Puc demostrar totes les 
meves afirmacions.

—Continuï.
—Als anys setanta, en Zalaixenko es trobava al 

punt àlgid de la seva carrera d’espia. Va abandonar el 
vaixell i la Säpo li va donar asil. Pel que he sabut, no 
es tracta d’una situació única en el procés de des-
mantellament de la Unió Soviètica.

—D’acord.
—No sé exactament què ha passat aquí aquesta 

nit, però aparentment la Lisbeth va seguir el seu pare, 
que feia quinze anys que no veia. Havia maltractat la 
mare de la Lisbeth fins a la sacietat. Va intentar matar 
la Lisbeth, i va ser ell qui, a través d’en Ronald Nie-
dermann, va provocar els assassinats d’en Dag Svens-
son i de la Mia Bergman. A més, és responsable del 
segrest de la Miriam Wu, l’amiga de la Lisbeth; va ser 
quan el famós combat pel títol que en Paolo Rober-
to va lliurar a Nykvarn.

—Si la Lisbeth Salander va clavar una destral al 
cap del seu pare, no es pot dir realment que sigui 
innocent.
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—La Lisbeth Salander, per la seva banda, va rebre 
tres bales al cos. Em sembla que s’hi podria fer valer 
un cert grau de legítima defensa. Em pregunto...

—Sí?
—La Lisbeth estava tan coberta de terra i de fang 

que els seus cabells no eren més que una crosta de 
terra endurida. Duia la roba plena de sorra. Feia 
l’efecte que l’haguessin enterrat. I en Niedermann té 
manifestament una certa tendència a enterrar la gent. 
La policia de Södertälje va trobar dues tombes al ma-
gatzem prop de Nykvarn que era propietat del Moto 
Club Svavelsjö.

—Tres, de fet. Ahir al vespre en van trobar una 
tercera. Però si algú va disparar contra la Lisbeth Sa-
lander i després la va enterrar, com s’entén que des-
prés s’anés passejant amb una destral a la mà?

—Ja l’hi he dit, no sé què pot haver passar, però 
la Lisbeth té una quantitat sorprenent de recursos. 
He intentat con vèncer en Paulsson que fes venir una 
patrulla amb gossos...

—Estan a punt d’arribar.
—Bé.
—En Paulsson l’ha detingut per desacatament a 

l’autoritat. L’ha insultat.
—Protesto. L’he anomenat imbècil, tros d’ase in-

competent i inútil. En aquesta situació, cap d’aquests 
qualificatius no és exagerat.

—Però l’ha detingut també per tinença il·lícita 
d’armes.
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—He comès l’error de voler-li lliurar una arma. 
Pel que fa a la resta, no faré cap declaració abans 
d’haver parlat amb el meu advocat.

—D’acord. Deixem estar això de moment. Te-
nim coses més serioses de què parlar. Què en sap, 
d’aquest Niedermann?

—És un assassí. I té unes característiques que cri-
den l’atenció: fa més de dos metres d’alçada i té la 
constitució d’un carro de combat. Pregunti-ho a en 
Paolo Roberto, que s’hi va enfrontar. Pateix analgèsia 
congènita. Es tracta d’una malaltia que fa que el que 
els metges anomenen fibres C no li funcionin i sigui 
incapaç de sentir dolor. És alemany, nascut a Ham-
burg, i va ser skinhead en la seva joventut. És extrema-
ment perillós i està en llibertat.

—Té alguna idea d’on podria estar amagat?
—No. L’únic que sé és que el vaig deixar ben 

lligat, i que només quedava anar-lo a recollir quan 
aquell cretí de Trollhättan s’ha fet càrrec de la si-
tuació.

Poc abans de les cinc de la matinada, l’Anders 
Jonasson es va treure els guants de làtex bruts i els va 
tirar a la paperera. Una infermera va aplicar compre-
ses a la ferida del maluc. L’operació havia durat tres 
hores. Va mirar el cap afaitat i malmès de la Lisbeth 
Salander, ja embolicat amb les benes.

Va sentir un sobtat rampell de tendresa, la ma-
teixa que sentia sovint cap als pacients que havia 
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operat. Segons els diaris, la Lisbeth Salander era una 
assassina en sèrie psicòpata, però als seus ulls s’as-
semblava més aviat a un pardal ferit. Va brandar el cap 
i després va mirar en Frank Ellis, que el contemplava 
amb ulls divertits.

—Ets un excel·lent cirurgià —va dir l’Ellis.
—Et puc convidar a esmorzar?
—Tenen pancakes amb confitura, aquí?
—Gofres —va dir l’Anders Jonasson—. A casa 

meva. Vaig a avisar la meva dona i agafarem un taxi. 
—Es va aturar i va mirar el rellotge.— Pensant-ho 
millor, em sembla que val més que no truqui.

L’Annika Giannini, advocada, es va despertar 
amb un sobresalt. Va girar el cap a la dreta i va cons-
tatar que eren les 5.58 h. Tenia una primera cita amb 
un client a les vuit. Va girar el cap a l’esquerra i va 
mirar el seu marit, l’Enrico Giannini, que dormia 
tranquil·lament i que, en el millor dels casos, es des-
pertaria cap a les vuit. Va parpellejar decididament 
diverses vegades, es va llevar i va anar a endollar la 
cafetera abans de posar-se sota la dutxa. Va estar-se 
una bona estona al lavabo i després es va vestir amb 
uns pantalons negres, un jersei de coll alt blanc i una 
jaqueta vermella. Va posar a torrar dues llesques de 
pa, que va guarnir amb melmelada de taronja, for-
matge i uns quants trossets de poma, i va portar 
l’esmorzar a la sala d’estar just a temps per a les notí-
cies de dos quarts de set de la televisió. Va beure un 
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glop de cafè i acabava d’obrir la boca per mossegar 
una torrada quan va sentir el titular.

Un policia mort i un altre de greument ferit. Nit 
dramàtica en l’arrest de la triple assassina Lisbeth Sa-
lander.

Al principi li va costar entendre el que havia pas-
sat, ja que la seva primera impressió va ser que la 
Lisbeth Salander havia matat un policia. Les infor-
macions eren disperses, però va acabar comprenent 
que qui buscaven per l’assassinat del policia era un 
home. Hi havia una ordre nacional de cerca i captura 
per un home de trenta-set anys la identitat del qual 
encara no es coneixia. Pel que feia a la Lisbeth Salan-
der, es trobava, pel que semblava, greument ferida, a 
l’hos pital Sahlgrenska de Göteborg.

L’Annika va posar un altre canal, però aquest 
tampoc no li va aclarir més les coses. Va engrapar el 
telèfon mòbil i va marcar apressadament el número 
del seu germà, en Mikael Blomkvist. Un missatge li 
va contestar que el telèfon estava apagat o fora de 
cobertura. Va sentir una fiblada d’inquietud. En Mikael 
li havia telefonat la vigília al vespre, quan anava cap a 
Göteborg. Anava a la recerca de la Lisbeth Salander. I 
d’un assassí anomenat Ronald Niedermann.

Quan es va fer de dia, un policia observador va 
descobrir rastres de sang al terreny del darrere del 
cobert. Un gos policia va seguir el rastre fins a un 
forat cavat a terra en una clariana aproximadament a 
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quatre-cents metres al nord-est de la granja de Gos-
seberga.

En Mikael va acompanyar l’inspector Ackerman. 
Van examinar l’indret pensativament. No van tenir 
cap dificultat per descobrir una gran quantitat de 
sang a dins del forat i tot al voltant.

Van trobar també una petaca abonyegada que 
evidentment havia estat utilitzada com a pala. 
L’Ackerman la va ficar dins una bossa de proves i va 
etiquetar la troballa. Va recollir també algunes mos-
tres de terra tenyida de sang. Un policia d’uniforme 
va atreure la seva atenció cap a una burilla sense filtre 
de la marca Pall Mall a pocs metres del forat. També 
va anar a parar a una bossa de proves etiquetada. En 
Mikael recordava haver vist un paquet de Pall Mall al 
marbre de la cuina d’en Zalaixenko.

L’Ackerman va mirar cap al cel, ple de núvols 
baixos de pluja. La tempesta que havia caigut sobre 
Göteborg durant la nit es dirigia ara cap al sud de la 
regió de Nossebro, i no trigaria a ploure. Es va girar 
cap a un agent de policia i va demanar-li que li tro-
bés una lona per tapar el forat.

—Em sembla que té raó —va dir finalment 
l’Ackerman a en Mikael—. Probablement, una anàli-
si de sang confirmarà que la Lisbeth Salander va estar 
enterrada aquí i m’hi jugo el que vulgui que troba-
rem les seves empremtes a la petaca. Li han disparat, 
l’han enterrat, però, d’una manera o altra, ha sobre-
viscut, ha aconseguit sortir de la tomba, i...
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—...i ha tornat a la granja per clavar la destral al 
cap d’en Zalaixenko —va acabar en Mikael—. És el 
seu estil: obstinada.

—Però, com s’ho ha fet amb en Niedermann?
En Mikael va arronsar les espatlles. En aquest 

punt, estava tan perplex com l’Ackerman.
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