The Essential Case File : Character Profiles
Joanna Holmes : Portuguese Translation

NOME : JOANNA HOLMES
IDADE : 39
PROFISSÃO : VIROLOGISTA
STATUS: ESTIMADA MORTA
A mãe de Shirley estava no ápice de sua carreira
como uma mundialmente conhecida virologista quando
ela foi enviada à Rwanda para tentar isolar um vírus
especial que estava matando centenas de pessoas. A
missão era por três meses, após isso, ela deveria voltar
pra casa... exceto pelo fato de que ela nunca voltou.
Um combate estourou em um acampamento e várias
pessoas morreram. O corpo de Joanna Holmes nunca
foi encontrado, mas estima-se que ela esteja entre os
mortos.
Toda a família Holmes sente terrivelmente a falta de
Joanna. Robert tem tentado duramente aceitar o fato
de que ela se foi, mas Shirley não consegue e nem o
fará. Shirley tem a sensação de que há uma chance –
apenas uma chance – de que sua mãe ainda esteja viva.
Ela sabe que sua mãe era do tipo sobrevivente e ela
sente instintivamente que deve haver outra razão para o
seu desaparecimento. Seu pai, entretanto, discorda e se
recusa a discutir isso com qualquer outra pessoa.
Então, Robert Holmes, não faz idéia de que, no tempo
vago de Shirley, ela está enviando por fax fotografias de
sua mãe a vários oficiais em Rwanda, para o caso de que
alguém possa reconhecer a mulher e entrar em contato.
Ela também está usando sua conexão na Net para juntar
informações que enterrarão esse mistério, de um jeito
ou de outro.
A parte prática de Shirley divide a crença com seu pai
de que sua mãe morreu, mas o que a parte ideológica
dela diz você nunca saberá. Assim, toda noite, Shirley
atualiza os eventos do dia no seu diário. É a maneira de
gravar que todo bom detetive deve manter – mas é
também um desejo de Shirley, entregar isso um dia à
sua mãe. Dessa maneira, ela não terá perdido uma única
parte importante da vida de Shirley.
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