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Harry Hole és un policia que ha caigut en desgràcia. Per 

desempallegar-se d’ell, el departament de la policia no-

ruega l’envia a Sydney, Austràlia. El cos sense vida d’Inger 

Holter, una estrella menor de la televisió noruega, ha estat 

trobat al peu d’un penya-segat, al nord de la ciutat. Sembla 

que, abans de morir, l’Inger va ser brutalment estrangula-

da i que, durant la caiguda, el cos va patir múltiples lesions. 

Però a l’escena del crim no ha aparegut cap rastre d’ADN 

de l’agressor. Andrew Kensington, un aborigen australià i 

detectiu d’homicidis de la policia de Sydney, serà el com-

pany de Harry en la investigació i l’encarregat de guiar-lo 

en aquesta nova i bulliciosa ciutat. Al principi, les sospites 

recauen sobre Evans White, conegut narcotraficant i parella 

de la víctima, però una sèrie de desaparicions i assassinats 

sense resoldre faran trontollar les primeres hipòtesis... 

En aquest descens als baixos fons de Sydney, Hole també in-

tentarà redimir la seva ànima turmentada.
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Jo Nesbø (Oslo, 1959), l’autor de l’aclamada sèrie 

del detectiu Harry Hole, està considerat un dels 

escriptors del gènere més interessants d’Europa. 

La trajectòria vital i literària de Nesbø és singular. 

Abans de convertir-se en escriptor, es va allistar com 

a voluntari a l’exèrcit noruec. Més tard, va ser gui-

tarrista i lletrista d’un grup de rock, una autèntica 

estrella a Noruega, però el 1996 va deixar la música 

per dedicar-se a la literatura. Edicions Proa ha pu-

blicat els següents títols de Jo Nesbø protagonitzats 

pel detectiu Harry Hole: El pit-roig (2008), Nème-

si (2009), L’estrella del diable (2010), El redemptor 

(2012), El ninot de neu (2013) i El lleopard (2014), 

guardonat amb el premi a la millor novel·la negra 

de l’any 2009 segons l’Acadèmia danesa d’escriptors 

de novel·la negra. A més, l’any 2012, Proa també va 

publicar Headhunters. Per fi, es publica ara en català 

El ratpenat, la primera novel·la de l’autor i la que 

inicia la sèrie del seu carismàtic detectiu. El ratpe-

nat, que ha esdevingut un best-seller internacional, 

va guanyar el Riverton Prize a la millor novel·la ne-

gra noruega de l’any 1997, i el premi Glasnyckeln a 

la millor novel·la negra escandinava de l’any 1998.10120980

«En Harry és tan volcànic aquí 
com en els seus casos posteriors» 

Kirkus Review

Altres títols de Jo Nesbø:

El pit-roig 

Nèmesi 

L’estrella del diable 

El redemptor

Headhunters

El ninot de neu
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1

Sydney, en Kensington
i un tres estrelles

Hi havia alguna cosa que no rutllava.
Primer, l’agent del control de passaports li havia donat la

benvinguda amb un somriure d’orella a orella i un «How are
you, mate?».

«I’m fine», li havia contestat en Harry Hole. Però mentia.
Feia més de trenta hores que havia sortit d’Oslo via Londres, i
d’ençà que havia canviat d’avió a Bahrain, no s’havia mogut
d’aquell coi de seient, un que hi havia al costat d’una de les sor-
tides d’emergència. Per raons de seguretat, no es podia tirar en-
rere tant com els altres, i la mala posició ja li havia destrossat
l’esquena abans que sobrevolessin Singapur.

Ara, l’agent del control de passaports, que era una dona, ja
no somreia.

Havia estudiat el passaport amb deteniment. En Harry no
hauria sabut dir si el que l’havia fet somriure era la fotografia o
el seu nom.

–Business?
En Harry va pensar que, probablement, la majoria d’agents

de control de passaports a la majoria d’indrets del món hau-
rien coronat la pregunta amb un «senyor», però havia llegit
en alguna banda que aquella mena de demostracions de
cortesia no eren gaire corrents a Austràlia. A ell tant li feia;
no viatjava a l’estranger gaire sovint i tampoc no era cap
esnob, i l’únic que volia en aquell moment era anar a petar
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en alguna habitació d’hotel i ficar-se al llit al més aviat pos-
sible.

–Yes –li havia contestat ell, tamborinant amb els dits da-
munt del taulell. Llavors ella havia fet morros i li havia etzibat,
en un to sec:

–Why isn’t there a visa in your passport, Sir?
A en Harry el cor li va fer un salt; li passava sempre que in-

tuïa que les coses estaven a punt de complicar-se. I si aquella
gent només feia servir el «senyor» en les situacions crítiques?

–Sorry, I forgot –va remugar en Harry, furgant-se les butxa-
ques com un desesperat. Era un visat especial, però, per què no
l’hi havien grapat al passaport, com feien amb els ordinaris? Va
sentir el batec esmorteït d’un Walkman darrere seu i va saber
que era el del seu company de viatge; s’havia passat tot el vol
sentint el mateix casset. I per què coi no recordava mai a quina
butxaca es ficava les coses? A més, feia calor, i això que gairebé
eren les deu de la nit. Llavors va reparar que començava a sentir
picor a la clepsa.

Per fi va trobar el document i el va posar sobre el taulell,
alleujat.

–Police officer, are you?
L’agent va alçar els ulls del visat i va observar detinguda-

ment en Harry un altre cop, tot i que ara sense fer morros.
–Espero que ningú no s’hagi posat a matar rosses noruegues

per passar l’estona –li va dir l’agent amb una rialleta, mentre li
estampava el segell al visat especial amb un cop enèrgic.

–No, no. De moment només n’han matat una –li va contes-
tar ell.

El vestíbul d’arribades era ple a vessar de guies i de xofers de li-
musina. Tots duien a la mà cartells amb cognoms escrits, però
no n’hi havia cap que digués «Hole». Ja se n’anava a buscar un
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taxi quan un home negre amb uns texans clars i una camisa 
hawaiana es va obrir pas entremig del fotimer de cartells i se li 
va acostar decidit; tenia un nas molt més ample del normal i els 
cabells foscos i rinxolats.

–Mister Holy, I presume! –va dir, amb aire triomfant.
En sentir-lo, en Harry va rumiar un moment. Ja tenia coll avall 

que es passaria els primers dies de la seva estada a Austràlia inten-
tant instruir la gent sobre com havien de pronunciar el seu cognom 
per tal d’evitar que comencessin a anomenar-lo «senyor Forat»,1 
però, ben mirat, allò de «senyor Sagrat» no estava gens malament.

–Andrew Kensington, how are ya? –li va dir després l’home, 
allargant-li una mà immensa que de seguida va estrènyer la seva 
deixant-la com una taronja acabada d’esprémer–. Welcome to 
Sydney. Hope you enjoyed your flight –va dir després, repetint com 
una mena d’eco les mateixes frases que li havia dit l’hostessa feia 
amb prou feines vint minuts. Així i tot, era evident que l’hi deia 
de cor. Després va agafar la maleta atrotinada d’en Harry i es va 
dirigir cap a la sortida sense mirar enrere; en Harry el va seguir.

–Treballes per a la policia de Sydney? –li va preguntar.
–Sure I do, mate. Watch out!
Tot i l’avís, en Harry va veure venir la porta giratòria massa 

tard i es va endur un cop al nas tan fort que li van plorar els ulls 
i tot. Probablement, un esquetx dolent protagonitzat per pallas-
sos de pa sucat amb oli no hauria començat pitjor.

–Bloody doors, ay? –va dir en Kensington.
«Coi de portes, sí», va pensar en Harry. Però no se li va acu-

dir res que valgués la pena dir i va callar.
Un cop a l’aparcament, en Kensington va obrir el maleter 

d’un Toyota petit i tronat i hi va entaforar la maleta d’en Harry. 
Després se’l va mirar i li va preguntar, sorprès: 

1. «Hole», pronunciat en noruec, sona diferent de «Forat» en anglès. (N. 
de la T.)
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–Do you wanna drive, mate?
Llavors en Harry es va adonar que era al costat de la porta

del seient del conductor. És clar! A Austràlia conduïen pel cos-
tat esquerre de la carretera! Al final es va asseure en un dels se-
ients de darrere, però, perquè el del copilot era ple de paperots,
cassets, i tota mena de porqueria.

–Tu deus ser un aborigen, oi? –li va preguntar en Harry, just
quan el Toyota començava a rodar per la carretera.

–Guess there’s no foolin’ you, officer –va dir en Kensington,
mirant pel retrovisor.

–A Noruega us anomenem «australneger». Negres austra-
lians.

–Really? –va dir en Kensington, sense apartar la vista del re-
trovisor.

Llavors en Harry es va sentir una mica incòmode.
–En fi. Suposo que el que volia dir és que els teus avantpas-

sats no tenen res a veure amb els convictes que van arribar
d’Anglaterra ara fa dos-cents anys –va afegir en Harry. Volia
que en Kensington veiés que, per poc que fos, sabia alguna cosa
de la història del país.

–That’s right, Holy. Els meus avantpassats van trepitjar
aquest continent fa més de dos-cents anys. Uns quaranta mil,
per ser més exactes.

En Harry va veure el somriure esbatanat d’en Kensington
reflectit al retrovisor i va pensar que si callava una estoneta pot-
ser faria més bon paper.

–Ja. Digue’m Harry, si us plau.
–D’acord, Harry. Tu a mi em pots dir Andrew.

Durant la resta del viatge, va ser l’Andrew qui li va donar con-
versa. Mentre travessaven King’s Cross, n’hi va explicar unes
quantes coses, com ara que era un niu de prostitució, el centre
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d’operacions dels narcotraficants de la ciutat i, en definitiva, el
brou de cultiu ideal per a la majoria de negocis tèrbols. Un de
cada dos dels escàndols que sacsejaven la ciutat tenien relació
amb algun hotel o local de striptease del quilòmetre quadrat on
s’estenia la barriada.

–Apa, ja hem arribat! –li va dir tot d’una l’Andrew. Després
es va acostar a la vorera, va baixar del cotxe com una molla i va
anar a buscar la maleta d’en Harry.

–See ya tomorrow –li va dir després. Al cap d’un moment, ell
i el Toyota s’havien esfumat, i en Harry, que tenia l’esquena
encarcarada i un jet lag incipient, es va quedar sol amb la seva
maleta, palplantat com un estaquirot, en una vorera d’una ciu-
tat amb un nombre d’habitants que equivalia si fa no fa al de tot
un país com ara Noruega. L’Andrew l’havia deixat davant de
l’hotel Crescent, un hotel esplèndid. Damunt de la porta, al
costat del nom, hi havia tres estrelles, però la cap de la policia
d’Oslo no era precisament coneguda per la seva extravagància a
l’hora d’allotjar els seus subordinats. Aquell hotel, amb tot,
semblava tenir cara i ulls. En Harry va pensar que, probable-
ment, oferien descomptes especials per als funcionaris i que
l’habitació que li havien reservat era la més petita.

I no s’equivocava.
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