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“Uma visão empolgante do perigoso 
mundo de pessoas corajosas que 
confrontaram os monstros nazistas 
em seu covil.” 
– Library Journal

“Os personagens intensos, o suspense, 
o patriotismo e os exemplos de 
extrema bravura fazem de As 
espiãs do Dia D um tributo digno 
às mulheres que se envolveram na 
Segunda Guerra Mundial.” 
– The Orlando Sentinel

“Uma trama de ritmo cinematográfico 
e repleta de suspense.” 
– Publishers Weekly

“Com uma heroína complexa e 
memorável, este livro foi escrito com 
a habilidade impressionante que é a 
marca registrada dos primeiros livros 
de Follett.” 
– Publishing News

“Uma leitura cativante, 
entretenimento de altíssima 
qualidade.”
– The Baltimore Sun

“Um dos suspenses mais envolventes 
de Follett.” 
– The Denver Post
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“Um tributo a heróis improváveis e a uma coragem rara.”  
– People

Segunda Guerra Mundial. Na fúria expansionista do Tercei-
ro Reich, a França é tomada pelas tropas alemãs. Os alemães 

estão cientes de que as forças aliadas planejam libertar a Europa.

A oficial inglesa Felicity Clairet sabe que Hitler depende de 
suas linhas de comunicação para repelir um ataque. Assim, a 
dias da invasão pelos Aliados, a principal meta é inutilizar a 
maior central telefônica da Europa, alojada num palácio em 
Sainte-Cécile.

Porém, esse local é altamente vigiado e à prova de bombardeios. 
Felicity e o marido, um dos líderes da Resistência francesa, tentam 
um ataque direto, mas Michel é baleado e seu grupo, dizimado. 

Com a credibilidade posta em questão por seus superiores, a 
oficial recebe uma última chance. Ela tem nove dias para for-
mar uma equipe de mulheres e entrar no palácio sob o disfarce 
de faxineiras.

Mesmo ciente do perigo, a equipe Jackdaws tentará explodir a 
fortaleza e aniquilar qualquer chance de comunicação alemã.

As espiãs do Dia D é inspirado em uma história real, com perso-
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Cinquenta mulheres inglesas foram enviadas  
à França como agentes secretas durante a  

Segunda Guerra Mundial. Trinta e seis sobreviveram.  
As outras quatorze deram sua vida.

Este livro é dedicado a todas elas.
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CAPÍTULO UM

UM MINUTO ANTES da explosão, a praça estava tranquila 
em Sainte-Cécile. A tarde seguia quente e uma camada 

de ar estagnado envolvia a cidadezinha feito um cobertor. 
O sino da igreja soava preguiçoso, convocando sem grande 
entusiasmo os fiéis para a missa. Para Felicity Clairet, ele servia 
de contagem regressiva.

Um castelo do século XVII dominava a praça. O prédio pa-
recia o palácio de Versalhes, só que em menor escala. Contava 
com uma entrada principal que se projetava para a frente e alas 
laterais que formavam ângulos retos e seguiam na direção dos 
fundos do terreno. Tinha porão e dois pavimentos principais, 
encimados por um telhado íngreme com janelas em arco.

Felicity, a quem sempre chamavam de Flick, adorava a 
França. Adorava a beleza da arquitetura, a amenidade do 
clima, a calma dos almoços, a erudição das pessoas. Adorava 
a pintura, a literatura, as roupas elegantes das mulheres. Os 
estrangeiros costumavam achar o povo francês um tanto anti-
pático, mas Flick falava o idioma deles desde os 6 anos e não 
se notava a diferença entre ela e um nativo.

Enfurecia-a o fato de que a França que ela tanto adorava não 
existisse mais. Não restava comida suficiente para os almoços 
calmos, as pinturas tinham sido roubadas pelos nazistas e ape-
nas as prostitutas tinham roupas bonitas. Como todas as mu-
lheres, Flick vinha usando um vestidinho de corte ruim que 
havia muito perdera as cores devido ao excesso de lavagens. O 
que ela mais queria era a volta de sua França querida, a França 
real. E se tudo desse certo – caso ela e os outros fizessem o 
que tinham de fazer – era bem possível que isso acontecesse.

Talvez não vivesse o suficiente para presenciar isso. Talvez 
sequer estivesse viva dali a alguns minutos. Não era nenhuma 
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fatalista, queria viver. Ainda tinha um milhão de coisas que 
pretendia fazer quando aquela maldita guerra terminasse: 
concluir seu doutorado, ter um filho, conhecer Nova York, 
comprar um carro esporte, beber champanhe numa praia em 
Cannes. Mas, se realmente estava tão perto da morte, era um 
consolo passar os últimos momentos da vida naquela praça 
ensolarada, defronte a uma pérola da arquitetura e embalada 
pela deliciosa melodia da língua francesa.

O castelo fora construído para abrigar a aristocracia local, 
mas o último conde de Sainte-Cécile perdera a cabeça na 
guilhotina em 1793. Fazia muito tempo que os jardins or-
namentais tinham dado lugar aos vinhedos, uma vez que 
estavam não só num país produtor de vinhos, mas também 
no coração do distrito de Champagne, e as dependências do 
castelo abrigavam agora uma importante central telefônica – 
por obra do ministro responsável pela área, que era nascido 
em Sainte-Cécile.

Com a chegada dos alemães, foram feitas melhorias nessa 
central a fim de interligar o sistema francês à nova rota de 
cabos para a Alemanha. Além dela, a edificação também abri-
gava um quartel-general regional da Gestapo, com gabinetes 
nos pavimentos superiores e celas no porão.

Fazia quatro semanas que o castelo fora bombardeado pelos 
Aliados. Tamanha precisão nos bombardeios era novidade. 
Os pesados aviões de quatro motores que sobrevoavam a Eu-
ropa todas as noites, aeronaves Avro Lancaster e Boeing B-17, 
eram bastante imprecisos, muitas vezes a ponto de errarem 
por completo a cidade que tinham por alvo, mas a última 
geração de caças-bombardeiros – como os Lightnings e os 
Thunderbolts – era capaz de surgir do nada em plena luz do 
dia e acertar em cheio uma ponte ou uma estação ferroviária. 
Boa parte da ala oeste do castelo fora reduzida a um amon-
toado de tijolos vermelhos e pedras brancas seiscentistas. 

Mas a missão em si fracassara. Os consertos foram logo pro-
videnciados, de forma que os serviços foram interrompidos 
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apenas durante o tempo necessário para a troca das mesas 
telefônicas. Todos os equipamentos automáticos, bem como 
os amplificadores vitais para as chamadas de longa distância, 
ficavam no porão, que passara ileso pelo bombardeio.

Por isso Flick estava ali.
O castelo se situava no lado norte da praça, confinado por 

uma cerca alta de pilares de pedra e barras de ferro, guardado 
por sentinelas fardadas. No lado leste ficava a igrejinha me-
dieval que agora tinha as portas escancaradas para a tarde de 
verão e a chegada dos fiéis. De frente para ela, no lado oeste 
da praça, ficava a prefeitura, de onde o prefeito ultraconser-
vador pouco se opunha aos dirigentes da ocupação nazista. 
No lado sul se estendia uma sequência de lojas e um bar 
chamado Café des Sports. Era na varanda desse bar que Flick 
esperava o silenciar dos sinos com uma taça de vinho branco 
à sua frente, o vinho leve e suave produzido na região. Ela 
não tomara um gole sequer.

Flick era major. Para todos os efeitos, pertencia ao contin-
gente exclusivamente feminino do Regimento de Enfermagem 
e Primeiros Socorros do Exército britânico. Tratava-se, no en-
tanto, de um posto de fachada. Na realidade, ela trabalhava 
para a Executiva de Operações Especiais, uma organização 
incumbida de missões de sabotagem dentro das linhas ini-
migas. Aos 28 anos, era uma das agentes de mais experiência 
dessa força secreta. Àquela altura já encarara a morte mais de 
uma vez, aprendera a conviver com o perigo e a lidar com o 
próprio medo. Ainda assim, não conseguia evitar sentir cala-
frios sempre que olhava para os capacetes de aço e os fuzis 
poderosos dos guardas do castelo.

Três anos antes, sua maior ambição era dar aulas de litera-
tura francesa em alguma universidade britânica, ensinando 
os alunos a apreciar a riqueza de Victor Hugo, a ironia de 
Gustave Flaubert, a paixão de Émile Zola. Vinha trabalhando 
no Ministério da Guerra como tradutora de documentos em 
francês quando a chamaram para uma misteriosa conversa 
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num quarto de hotel e perguntaram se ela se dispunha a fazer 
algo mais perigoso.

Sem refletir muito, ela respondera que sim. Todos os rapa-
zes com quem estudara em Oxford vinham arriscando a vida 
na guerra. Que motivos teria para não fazer o mesmo? Dois 
dias após o Natal de 1941, ela começara seu treinamento na 
Executiva de Operações Especiais.

Passados seis meses, dada a escassez de rádios e a enorme 
dificuldade de se encontrar operadores habilitados a usá-los, 
Flick já levava mensagens da matriz da Executiva em Londres 
– que ficava no número 64 da Baker Street – para os grupos 
da Resistência na França ocupada. Ela saltava de paraquedas, 
transitava com documentos falsos, contatava a Resistência, 
repassava ordens, depois anotava respostas, reclamações e 
solicitações de armas e munição. Para a viagem de volta, era 
recolhida por um avião, geralmente um Westland Lysander 
de três lugares, pequeno o bastante para aterrissar em qual-
quer ponto onde houvesse quinhentos metros de relva baixa.

Do trabalho como mensageira ela passara à organização 
de manobras de sabotagem. Os agentes da Executiva de Ope-
rações Especiais eram quase todos oficiais do Exército e, teo-
ricamente, a Resistência era seu destacamento. Contudo, na 
prática a Resistência não se curvava à disciplina militar e, para 
conquistar o apoio de seus integrantes, o oficial precisava ter 
conhecimento, voz ativa e pulso firme.

O trabalho era perigoso. Seis homens e duas mulheres 
haviam concluído o curso de treinamento junto com Flick. 
Dois anos depois, ela era a única ainda na ativa. Não restava 
dúvida de que duas pessoas do grupo estavam mortas: uma 
sofrera um acidente de paraquedas e outra fora assassinada 
pela Milícia francesa, a odiosa força paramilitar que os alemães 
ajudaram a criar para combater a Resistência. As outras seis 
tinham sido capturadas, interrogadas e torturadas, depois 
levadas para campos de prisioneiros na Alemanha, de onde 
nunca haviam saído. Flick sobrevivera porque era guerreira, 
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pensava rápido e beirava a paranoia no cuidado que tinha 
com os procedimentos de segurança.

A seu lado estava Michel, seu marido, líder de uma cé-
lula da Resistência francesa que havia recebido o codinome 
de Bollinger e tinha como base de operações a cidade de 
Reims, famosa por sua catedral e situada a uns 15 quilôme-
tros de Sainte-Cécile. Embora estivesse prestes a arriscar a 
vida, Michel se recostava despreocupado na cadeira, com 
o tornozelo direito apoiado no joelho esquerdo, empu-
nhando um copo grande com a cerveja rala e sem cor dos 
tempos de guerra. Seu sorriso fácil conquistara o coração 
de Flick quando ela ainda estava na Sorbonne, escrevendo 
sua tese sobre a ética de Molière, que seria obrigada a aban-
donar com a eclosão da guerra. À época ele era um jovem 
professor de filosofia que tinha aparência desleixada e um 
séquito de admiradores entre os alunos.

Michel ainda era o homem mais sexy que ela já conhecera. 
Alto, vestia-se de um modo ao mesmo tempo elegante e dis-
plicente, com os ternos sempre amarfanhados e as camisas 
azuis desbotadas. Os cabelos eram um pouco mais compri-
dos do que deveriam ser. A voz sensual era um convite para a 
cama e os olhos azuis, quando focavam uma mulher, faziam 
com que ela se sentisse a única no mundo inteiro.

Para Flick, aquela missão fora uma ótima oportunidade 
para passar alguns dias na companhia do marido, mas nem 
tudo tinha sido flores. Não que eles houvessem brigado, mas 
Michel dava a impressão de que já não sentia o mesmo afeto 
de antes, de que apenas seguia os protocolos do casamento, e 
isso a magoava. A intuição lhe dizia que ele andava interessado 
em outra mulher. Michel tinha apenas 35 anos e seu charme 
desleixado exercia algum fascínio sobre as mais jovens. Não 
ajudava em nada o fato de que, por causa da guerra, eles ha-
viam passado mais tempo afastados do que juntos desde que 
se casaram. Não faltavam francesinhas, tanto na Resistência 
quanto fora dela, que se dispunham a consolá-lo.
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Flick ainda amava Michel. Mas de outro jeito. Não tinha 
por ele aquela mesma adoração cega da lua de mel, tam-
pouco pretendia passar uma vida inteira dedicando-se ex-
clusivamente à felicidade dele. A neblina matinal do amor 
romântico já se dissipara e agora, sob a luz implacável da 
vida matrimonial, ela podia ver que Michel era um homem 
vaidoso, egocêntrico e pouco confiável. No entanto, quando 
ele se dispunha a colocá-la no centro das suas atenções, ainda 
era capaz de fazê-la sentir-se uma mulher bonita, desejada 
e especial.

Os encantos de Michel também funcionavam sobre os 
homens, e ele era um excelente líder, corajoso e carismático. 
Ele e Flick haviam traçado juntos o plano de ação daquela 
noite: atacariam o castelo em duas frentes distintas, divi-
dindo as defesas, depois se reencontrariam no interior da 
construção e desceriam ao porão para explodir os equipa-
mentos principais da central telefônica. 

Eles dispunham da planta baixa do prédio – presente de 
Antoinette Dupert, supervisora do grupo de mulheres locais 
que limpava o castelo todas as noites. Por coincidência, 
Antoinette era também tia de Michel. A limpeza começava às 
sete, mesma hora da missa, e Flick já avistava algumas mu-
lheres apresentando seus passes especiais ao guarda junto ao 
portão de ferro. A planta fornecida por Antoinette indicava 
apenas a entrada do porão, pois o lugar era de acesso exclu-
sivo a alemães e a limpeza era feita por soldados.

O plano de ataque de Michel tinha por base os relatos do 
MI6, o serviço secreto britânico, segundo os quais o castelo 
era protegido por um destacamento da Waffen SS, a tropa 
de elite nazista, que operava em três turnos de doze homens 
cada. Os funcionários da Gestapo que trabalhavam ali não 
eram treinados para combate; a maioria sequer estaria armada. 
A célula Bollinger havia conseguido arregimentar quinze pes-
soas para o ataque. Agora, com as armas escondidas sob a 
roupa ou no interior de bolsas e sacolas, elas se misturavam 
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aos grupos que aguardavam a missa na igreja e aos que pas-
seavam tranquilamente na praça. Se as informações do MI6 
estivessem corretas, haveria mais representantes da Resistência 
do que sentinelas alemãs na hora do ataque.

No entanto, outra informação martelava na cabeça de 
Flick, roubando-lhe a paz. Antoinette, ao saber das estima-
tivas do MI6, comentara: “Eu diria que são mais de doze.” A 
mulher não era nenhuma tola: tinha sido secretária de Joseph 
Laperrière, um grande produtor de champanhe, e só fora dis-
pensada e substituída pela esposa do homem em razão dos 
prejuízos trazidos pela ocupação. Poderia estar certa.

Michel não fora capaz de tirar a limpo o conflito entre as 
informações do MI6 e as de Antoinette. Morava em Reims, 
não tinha nenhuma familiaridade com Sainte-Cécile. Nem 
ele nem os demais do grupo. Além disso, não houvera tempo 
suficiente para que se fizesse uma operação de reconheci-
mento. Por isso Flick se afligia tanto: se os resistentes estives-
sem em menor número, dificilmente teriam chance contra a 
disciplina dos soldados alemães.

Ela agora corria os olhos pela praça, tentando localizar as 
pessoas que conhecia, observando cidadãos inocentes dando 
um passeio, mas que na verdade esperavam para matar ou 
serem mortos. Diante da vitrine do armarinho, admirando 
uma peça de tecido verde sem graça, estava Geneviève, uma 
moça alta de 20 anos com uma Sten escondida sob o casaco 
leve de verão. A Sten era a submetralhadora preferida dos 
resistentes, uma vez que podia ser desmontada em três partes 
e transportada numa bolsa pequena. Geneviève talvez fosse 
a jovem para quem Michel vinha arrastando asa; mesmo 
assim, Flick sentiu um arrepio de horror ao pensar que dali 
a alguns minutos a francesa poderia estar crivada de balas. 

Atravessando os paralelepípedos da praça, indo para a 
igreja, estava Bertrand, de 17 anos. O louro com expressão 
impaciente levava uma Colt automática calibre 45 escondida 
no jornal sob o braço. Os Aliados haviam jogado milhares de 
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Colts em paraquedas. Num primeiro momento, Flick dei-
xara Bertrand fora da operação por conta da pouca idade, 
mas o garoto implorara por participar, e ela, sabendo que 
precisava de toda a ajuda disponível, acabara cedendo. Só 
rezava para que tamanha coragem não virasse pó assim que 
a confusão começasse. 

Vagando pelo átrio da igreja, aparentemente terminando 
seu cigarro antes de entrar, estava Albert. A mulher dele tinha 
dado à luz uma menina naquela mesma manhã, o primeiro 
filho do casal. Por isso, Albert tinha um motivo a mais para 
permanecer vivo. Levava consigo uma sacola de pano que 
parecia repleta de batatas, mas que guardava, na realidade, 
granadas Mills M36.

A paisagem na praça seria a mesma de sempre, não fosse 
por um único detalhe. Ao lado da igreja havia um carro es-
porte enorme e visivelmente poderoso, um Hispano-Suiza 
68 Bis de fabricação francesa. Turbinado com um motor de 
doze cilindros, era um dos carros mais velozes do mundo. 
A grade frontal prateada se destacava, arrogante, do chassi 
azul-celeste, encimada pela cegonha que era o símbolo da 
montadora.

Fazia meia hora que aquele carro chegara. O motorista, um 
homem bonito que já devia andar pelos 40 anos de idade, 
trajava um paletó elegante. O dono do carro só poderia ser 
um oficial alemão: quem mais teria a coragem de ostentar um 
automóvel daqueles? A companheira dele, uma ruiva alta e 
belíssima, com vestido de seda verde e sapatos de camurça 
de saltos muito altos, exibia uma elegância tão impecável 
que tinha de ser francesa. O homem havia armado sua câ-
mera sobre um tripé e agora tirava fotos do castelo. A mulher 
exibia uma expressão de afronta, como se soubesse que era 
mentalmente chamada de vadia por todos os pobretões que 
passavam por ela a caminho da missa.

Alguns minutos antes, o alemão dera um susto em Flick ao 
pedir a ela que o fotografasse ao lado da companheira, com 
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o castelo ao fundo. O pedido fora feito com delicadeza, um 
sorriso simpático e apenas um leve sotaque. Para Flick, era 
um martírio ter de lidar com aquela distração em um mo-
mento tão importante, mas uma recusa poderia levantar sus-
peitas, ainda mais sendo ela, supostamente, uma moradora 
da região que não tinha nada para fazer além de bebericar seu 
vinho na varanda de um bar. Assim sendo, ela respondera 
exatamente como uma francesa legítima teria feito, isto é, tra-
zendo ao rosto uma expressão de frieza e indiferença antes 
de aquiescer.

Aquele fora um momento absurdo, um momento de pâ-
nico: a agente secreta britânica fotografando o oficial alemão 
e sua mariposa, ambos sorrindo, enquanto o sino da igreja 
contava os segundos para a explosão. O alemão agradecera 
e se oferecera para lhe pagar um drinque. Flick havia recu-
sado com firmeza: nenhuma francesa podia beber com um 
alemão a menos que estivesse preparada para ser chamada 
de puta. O homem assentira de forma compreensiva e ela 
voltara para o lado do marido.

Embora parecesse estar num dia de folga e não desse a im-
pressão de estar armado – portanto não representasse perigo 
imediato –, o oficial despertara em Flick uma incômoda sen-
sação de desconfiança. Refletindo melhor naqueles últimos 
instantes de calma, ela chegara à conclusão de que o homem 
definitivamente não estava ali a turismo. Percebia-se nele um 
permanente estado de alerta, uma prontidão que não combi-
nava com alguém que estava ali apenas para admirar a arqui-
tetura. A mulher talvez fosse o que parecia ser, mas ele, não. 
Ele era outra coisa.

Antes que ela pudesse definir o quê, o sino parou de tocar.
Michel terminou sua cerveja e secou a boca com as costas 

da mão.
Ele e Flick se levantaram. Procurando aparentar natura-

lidade, dirigiram-se para a porta do bar e lá ficaram, abri-
gando-se sem chamar atenção.
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CAPÍTULO DOIS

D IETER FRANCK HAVIA notado a moça na varanda do 
bar assim que chegara à praça. Sempre notava as moças 

bonitas. Aquela em particular era uma bela amostra de sex 
appeal. Os cabelos eram de um louro acinzentado, os olhos, 
verde-claros e o sangue decerto tinha algo de alemão, o que 
não era raro naquela parte da França, tão próxima à fronteira 
com a Alemanha. O vestido que cobria o corpo miúdo não era 
lá muito diferente de um saco de linhagem, mas a moça acres-
centara à composição uma echarpe amarela que, apesar do 
algodão barato, lhe dava um charme tipicamente francês. Ao 
abordá-la, ele havia percebido aquela centelha de medo que 
os franceses costumavam exibir diante dos algozes alemães; 
mas depois, imediatamente depois, notara uma expressão 
muito mal disfarçada de afronta que despertara seu interesse.

Ela estava acompanhada de um homem boa-pinta e um 
tanto indiferente que decerto era o marido. Dieter solicitara a 
foto apenas porque queria falar com ela. Era casado, tinha dois 
filhos lindos em Colônia e hospedava Stéphanie no aparta-
mento que mantinha em Paris, mas nada que o impedisse de 
abordar outra mulher na rua. Mulheres bonitas eram como os 
quadros impressionistas que ele colecionava: possuir um não 
o impedia de desejar outros tantos. 

As francesas eram as mulheres mais lindas do mundo. 
Mas tudo na França era bonito: as pontes, os bulevares, até 
mesmo os aparelhos de jantar feitos de porcelana. Dieter 
adorava as boates parisienses, o champanhe, o foie gras, as 
baguetes quentinhas. Adorava comprar suas camisas e grava-
tas na famosa Charvet defronte ao hotel Ritz. Ficaria feliz em 
poder morar em Paris para sempre.

Ele não sabia onde havia adquirido gostos tão refinados. 
Seu pai era professor de música, a única forma de arte em que 
os alemães, e não os franceses, eram os mestres absolutos. Mas 
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Dieter não tinha a menor vocação para a aridez da vida acadê-
mica do pai e deixara a família horrorizada ao decidir entrar 
para a polícia, um dos primeiros universitários na Alemanha a 
fazê-lo. Por volta de 1939 já chefiava o Departamento de Inves-
tigações Criminais da polícia de Colônia. Em maio de 1940, 
quando os tanques do general Heinz Guderian atravessaram o 
rio Mosa na altura de Sedan e abriram caminho de forma triunfal 
através da França até o canal da Mancha em apenas uma semana, 
Dieter cedera a um impulso e se candidatara a um posto no Exér-
cito. Em vista de sua experiência na polícia, imediatamente fora 
alocado na inteligência. Falava francês fluente, além de um pouco 
de inglês, e por isso fora incumbido de interrogar os inimigos 
capturados. Tinha um talento especial para a tarefa e sentia um 
grande orgulho sempre que conseguia extrair alguma informação 
que contribuía para a vitória de seu país em alguma batalha. 
Sua eficiência chegara aos ouvidos de ninguém menos do 
que o marechal de campo Erwin Rommel, no norte da África.

Dieter não tinha nenhum pudor de recorrer à tortura 
quando julgava necessário, mas preferia dobrar seus interro-
gados com métodos mais sutis, os mesmos que usara com 
Stéphanie. Esperta, elegante e sensual, Stéphanie fora pro-
prietária de uma chapelaria que vendia chapéus femininos 
dos mais chiques de Paris – e também dos mais caros. Mas 
tinha uma avó judia. Já havia perdido sua loja e passara seis 
meses numa prisão francesa quando, prestes a ser transferida 
para um campo na Alemanha, fora resgatada por Dieter.

Ele poderia ter estuprado a chapeleira se quisesse. Na certa 
era o que ela esperava de um oficial alemão. Ninguém teria er-
guido a voz para protestar, muito menos exigido algum tipo 
de punição. Mas, em vez disso, ele alimentara a moça, com-
prara roupas novas para ela, lhe dera o quarto extra que tinha 
no apartamento, tratando-a com carinho e respeito até que, 
certa noite, após um jantar de foie de veau com uma garrafa de 
La Tache, ele a havia seduzido deliciosamente no sofá da sala, 
diante das chamas de uma lareira.
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Hoje, no entanto, Stéphanie fazia parte de seu disfarce. Ele 
estava a serviço de Rommel. O marechal de campo, também 
conhecido como a Raposa do Deserto, agora comandava o 
Grupo de Exércitos B das forças alemãs, responsável pela defesa 
dos territórios ocupados no norte da França. Segundo informa-
ções dos agentes de inteligência alemães, os Aliados tentariam 
uma invasão ainda naquele verão. Rommel não dispunha de 
um contingente grande o bastante para proteger as centenas 
de quilômetros da vulnerável costa normanda, por isso havia 
adotado a arriscada estratégia da mobilidade: embrenhadas no 
interior, suas tropas precisavam estar sempre de prontidão 
para serem deslocadas de forma ágil quando necessário. 

Os ingleses sabiam disso. Também tinham seu serviço de 
inteligência. Para eles, o plano era o seguinte: atrasar os deslo-
camentos de Rommel destruindo as linhas de comunicação 
controladas pelo marechal. Noite e dia os bombardeiros in-
gleses e americanos vinham atacando rodovias e ferrovias, 
pontes e túneis, estações e pátios de manobra. A Resistência, 
por sua vez, explodia usinas e fábricas, descarrilava trens, cor-
tava linhas telefônicas, instruía jovens a despejar terra nos 
tanques de combustível dos caminhões e blindados alemães. 

A missão de Dieter era identificar os alvos que mais pre-
cisavam de defesa no setor das comunicações e avaliar até 
que ponto a Resistência era capaz de atacá-los. Ao longo dos 
últimos meses, saindo de sua base em Paris, ele percorrera 
todo o norte da França, soltando os cachorros para cima das 
sentinelas que encontrava dormindo, infundindo terror nos 
capitães que demonstravam algum sinal de preguiça, redo-
brando as medidas de segurança nos pátios ferroviários, nas 
garagens de veículos, nas torres de controle dos aeroportos 
e nas cabines de sinalização das ferrovias mais importantes. 

Naquele dia em particular, ele estava fazendo uma visita-sur-
presa a uma central telefônica estratégica e de importância vital 
para as forças alemãs. Por ali passava todo o tráfego telefônico 
entre o alto comando de Berlim e as inúmeras unidades espalha-
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das pelo norte da França. Isso incluía as mensagens de teletipo, 
meio pelo qual a grande maioria das instruções vinha sendo 
enviada nos últimos tempos. Se aquela central fosse destruída, 
as comunicações alemãs ficariam gravemente comprometidas.

Os Aliados, claro, sabiam disso. Até já haviam tentado bom-
bardear o lugar e obtido relativo sucesso na investida. Aquele 
castelo era o mais perfeito candidato a um ataque da Resis-
tência. No entanto, as medidas de segurança nele adotadas 
eram imperdoavelmente frouxas, pelo menos a seus olhos. A 
explicação talvez residisse na má influência exercida pela Ges-
tapo, que tinha ali um posto avançado. A Geheime Staatspolizei, 
ou Gestapo, era a polícia secreta do governo nazista e, nela, 
muitas vezes as pessoas eram promovidas não pela sagacidade, 
mas pela lealdade que demonstravam a Hitler ou pelo entu-
siasmo com que abraçavam o ideário fascista. 

Dieter estava furioso. Fazia meia hora que estava ali, foto-
grafando o castelo, e até então nenhum dos guardas sequer 
notara sua presença. No entanto, assim que os sinos pararam 
de tocar, um oficial com divisas de major irrompeu dos portões 
altos do castelo e foi correndo na direção dele, berrando num 
francês capenga:

– Entregue essa câmera!
Dieter virou o rosto, fingindo não ouvir.
– É proibido tirar fotos do castelo, imbecil! – berrou o ho-

mem. – Não está vendo que é uma instalação militar?
Voltando-se para ele, Dieter respondeu calmamente em 

alemão:
– Você demorou uma eternidade para me ver.
O major ficou surpreso. Civis costumavam ter medo da 

Gestapo.
– Como assim, demorei? – indagou, já menos agressivo.
Dieter olhou para o relógio, depois completou:
– Faz 32 minutos que estou aqui. Poderia ter tirado uma 

centena de fotos e ido embora há muito tempo. É você que 
está na chefia da segurança?
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– Quem é você, afinal? – devolveu o outro.
– Major Dieter Franck, do estado-maior do marechal de 

campo Rommel.
– Franck! – exclamou o homem. – Eu me lembro de você.
Dieter o observou com mais atenção.
– Meu Deus – disse, assim que se deu conta. – Willi Weber.
Como a maioria dos homens da Gestapo, Weber possuía 

uma patente da SS, que para ele era bem mais respeitável do 
que a outra que ele tinha da polícia. Por isso, ressaltou:

– Sturmbannfuehrer Weber, a seu dispor. 
– Ora, ora, quem diria... – falou Dieter. 
Não era à toa que a segurança estava tão fraca, pensou.
Ainda jovens, lá pela década de 1920, Weber e Dieter ha-

viam servido juntos na polícia de Colônia. Dieter fora um 
oficial exemplar e Weber, um fracasso. Ressentido, Weber atri-
buíra o sucesso do colega ao berço de ouro em que ele nascera. 
(O berço de Dieter nem tinha assim tanto ouro, mas era desse 
modo que Weber, filho de um estivador, o via.)

No final, Weber fora dispensado, e os detalhes de todo o 
episódio agora vinham à lembrança de Dieter: uma multidão 
se aglomerara perto do local de um acidente na estrada e, 
apavorado, Weber disparara sua arma acidentalmente e ma-
tara um dos curiosos.

Fazia quinze anos que eles não se viam, mas Dieter podia 
muito bem imaginar qual fora a trajetória de Weber: ele de-
certo havia se filiado ao partido nazista, depois se oferecera 
como voluntário, então usara sua formação policial para se 
candidatar a um posto na Gestapo, ascendendo rapidamente 
naquele antro de mediocridade.

– O que está fazendo aqui? – perguntou Weber.
– Fiscalizando a sua segurança em nome do marechal de 

campo.
– Nossa segurança é ótima – rebateu Weber entre os dentes.
– Ótima para uma fábrica de salsichas. Dê só uma olhada 

à sua volta – disse Dieter, apontando para a praça. – E se 
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essas pessoas fossem da Resistência? Poderiam dominar sua 
guarda em questão de segundos. 

Em seguida apontou para a moça alta que usava um casaco 
de verão sobre o vestido. 

– E se ela estivesse levando uma arma sob o casaco? E se...
Ele se calou de repente.
Deu-se conta de que aquilo não era apenas um cenário hi-

potético. Inconscientemente ele havia notado a formação de 
batalha que aquelas pessoas desenhavam em torno da praça. 
A lourinha miúda e o marido haviam buscado refúgio na 
porta do bar. Os dois homens diante da igreja se escondiam 
atrás de pilares. A moça alta de casaco de verão, que minutos 
antes observava uma vitrine, agora parecia usar o Hispano-
-Suiza como escudo. Com efeito, no instante em que Dieter 
olhava para ela, uma lufada de vento levantou uma ponta do 
casaco da moça e ele pôde constatar, perplexo, que sua imagi-
nação fora profética: a jovem levava consigo uma arma, uma 
submetralhadora de coronha tipo esqueleto, nada menos que 
o modelo preferido da Resistência.

– Meu Deus! – exclamou ele. 
Imediatamente levou a mão ao bolso do paletó e só então 

lembrou que não estava armado. 
Onde estaria Stéphanie? Em pânico, correu os olhos à 

procura da namorada, mas ela estava bem ali às suas costas, 
esperando que ele acabasse a conversa com Weber.

– Abaixe-se! – ordenou.
E o estrondo veio segundos depois.

CAPÍTULO TRÊS

F LICK ESTAVA NA porta do Café des Sports, atrás de Michel, 
espichando-se na ponta dos pés para enxergar sobre 

os ombros dele. Mantinha-se alerta, o coração disparado, a 
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POP (s.m.)

popular, relativo ao público geral, 
conveniente à maioria das pessoas,  
aceito ou aprovado pela maioria.

CHIC (adj.)

elegante, gracioso, que se destaca  
pelo bom gosto e pela ausência  
de afetação, preparado com  
cuidado e com esmero.

A coleção Pop Chic é nossa maneira de reafirmar 
a crença de que milhões de brasileiros desejam e 
poderão ler mais se oferecermos nossas melhores 
histórias em livros leves e fáceis de carregar, 
impressos em papel de qualidade, com texto em 
tamanho agradável aos olhos e preços acessíveis.

Para saber mais sobre os títulos e autores da Editora Arqueiro,  
visite o nosso site e siga as nossas redes sociais.  

Além de informações sobre os próximos lançamentos,  
você terá acesso a conteúdos exclusivos  

e poderá participar de promoções e sorteios.

editoraarqueiro.com.br
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