


«O mundo quebra a todos e, em seguida, muitos 
fortalecem-se naquilo em que foram quebrados.»

ErnEst HEmingway
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À minha orientadora da escola secundária, Barbara Damron, 

que fez toda a diferença.
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DRAMATIS PERSONAE

circuito spindle (executivo de operações especiais — ou soe)

Marie-Lou Blanc (nome de campo, Suzanne) — operacional local
Tenente Francis Cammaerts (Roger) — chefe do circuito JOCKEY,  

em substituição do circuito SPINDLE
Capitão Peter Churchill (Michel, Raoul) — chefe do circuito  

SPINDLE
Jean e Simone Cottet (Jean e Simone) — operacionais no Hotel  

de la Poste
Jacques Latour (Jacques) — operacional local, correio
Barão Henri de Malval (Antoine) — operacional local, proprietário  

do quartel-general Villa Isabelle
Adolphe («Alec») Rabinovitch (Arnaud) — operador de rádio
Odette Sansom (Lise) — correio

circuito carte (resistência francesa)

Roger Bardet (Chaillan) — lugar-tenente e correio do major Frager, 
também do circuito DONKEYMAN

Louis le Belge (Le Belge) — correio
Major Henri Frager (Paul, Louba) — lugar-tenente de André Girard; 

posteriormente, chefe do circuito DONKEYMAN, após a extinção 
do circuito CARTE

André Girard (Carte) — chefe do circuito CARTE
Lejeune (Lejeune) — operacional local
André Marsac (End, Marsac) – dirigente em Marselha, ajudante  

de Frager
Jacques Riquet (Riquet) — correio
Suzanne (Lucienne) — secretária de Marsac, correio 
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executivo britânico de operações especiais (soe)  
— secção francesa

Vera Atkins — assistente de Maurice Buckmaster; responsável  
de informação

Major/Coronel Maurice Buckmaster — chefe da Secção F
Capitão Selwyn Jepson — responsável de recrutamento da Secção F
Pierre de Vomécourt (Lucas) — agente

serviço de informação britânico

Serviço de Informações Secretas (MI6)

serviço de informação alemão

Abwehr (Serviço de Informações Militares)
Sargento Hugo Bleicher (Monsieur Jean, Coronel Henri) — agente  

de polícia de segurança de campo a trabalhar sob supervisão  
da Abwehr

Major Hans Josef Kieffer — chefe em Paris do Sicherheitsdienst
Coronel Oscar Reile — comandante da Abwehr III F em Paris  

(supervisor de Hugo Bleicher)
Sicherheitsdienst (SD) — Serviço de Informação e Segurança do Reich

outros

Gestapo (Polícia Secreta Nazi)
Jean Lucien Keiffer (Kiki, Desiré) — agente dos circuitos INTERALLIÉ 

e DONKEYMAN
Padre Paul Steinert — capelão da Prisão de Fresnes
Fritz Sühren — comandante do campo de concentração  

de Ravensbrück
Trude — guarda do sexo feminino na Prisão de Fresnes
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PREFÁCIO

«Que sejas disciplinado e metódico na tua vida, para poderes ser vio-
lento e original no teu trabalho», tinha dito Flaubert. Esta é também 
a receita dos espiões. Odette Sansom não bebia, não fumava nem pra-
guejava, e para o observador ocasional era bastante vulgar, talvez até 
enfadonha. Não obstante, era uma assassina treinada. Não temia perigo 
ou punhal, interrogatório ou tortura. Não pensava duas vezes quando 
se tratava de enfrentar generais ou comandantes alemães, e pautava-se 
mais pelos princípios do que pela prudência.

Como os seus colegas no Executivo de Operações Especiais, alistou- 
-se para participar na guerra sabendo que a prisão (e a execução) era 
uma possibilidade muito concreta, destino de quase metade dos cor-
reios da Secção F. Porém, o que o avô lhe dissera na infância ficara 
como que gravado na pedra: faria o seu dever quando chegasse a altura.

E assim fez.

* * *

Quando concluí a escrita de Na Toca do Lobo, em 2015, senti-me algo 
entristecido por ter a certeza de que nunca encontraria uma história 
mais arrebatadora do que a de Dusko Popov. Na minha opinião, ele 
fora o maior espião da Segunda Guerra Mundial e talvez o maior espião 
da história. Afinal, ele teve mais subordinados em ação (oito), esteve 
envolvido em mais operações (dez) e conseguiu mais do que qualquer 
outro agente (alerta de Pearl Harbor, MIDAS, simulacro do Dia D, linha 
de fuga da Jugoslávia, revelação do agente alemão CICERO e o estrata-
gema Monty da Operação Copperhead).

Tinha, no entanto, de encontrar material para um novo livro.
Ao longo de meses infindáveis, esquadrinhei os Arquivos Nacionais 

do Reino Unido e os meus recursos sobre a Segunda Guerra Mundial  
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e saí de mãos a abanar. Estudei a fundo outros agentes duplos britânicos 
do período da guerra para ver se havia material suficiente para um livro. 
GARBO (Juan Pujol) estava fora de questão porque já haviam sido escritos  
vários livros sobre ele. Ponderei o agente duplo BRUTUS (Roman Garby- 
-Czerniawski), organizador do circuito INTERALLIÉ, pela figura cativante  
que era e por ter sido, a dado momento, coordenador de uma centena de 
agentes. Estudei a história dele durante meses, tendo com isso chegado 
ao sargento Hugo Bleicher, da polícia secreta alemã. Fiquei fascinado 
com a infiltração de Hugo no INTERALLIÉ e com o modo como ele 
aniquilou sozinho essa rede. Quando li as memórias de Hugo, História 

do Coronel Henri, vi que ele pormenorizava a infiltração noutro circuito, 
em que estava implicava uma espia dos Aliados chamada «Lise».

Quanto mais lia, mais entusiasmado fui ficando. Talvez possa ser isto, 
pensei.

Segui o meu método habitual de investigação: adquirir tudo o que 
houvesse publicado em inglês sobre o assunto, a começar pelas fontes  
primárias. Neste caso, ler a biografia autorizada por Jerrard Tickell, Odette  

(1949); os três volumes de memórias de Peter Churchill, Of Their Own 

Choice (1952), Duel of Wits (1953) e The Spirit in the Cage (1954); Colonel 

Henri’s Story de Hugo Bleicher (1954); They Fought Alone de Maurice 
Buckmaster (1958); todos os documentos do SOE sobre Odette, Peter e 
Hugo nos Arquivos Nacionais do Reino Unido; e as entrevistas pessoais 
de Odette com o Museu Imperial da Guerra em 1986.

Não fiquei desapontado. Apercebi-me de que esta história tinha até 
mais arrepios e emoções do que a aventura de Popov, e era perfeita para 
o meu estilo vibrante de não-ficção. Havia, porém, um bónus: uma his-
tória de amor. Quase que era demasiado bom para ser verdade.

Questionei-me como era possível que quase ninguém tivesse conhe- 
cimento daquela mulher. Afinal, foi feito um filme sobre ela em 1950,  
Odette, estreado com grande aclamação em Inglaterra e nos Estados 
Unidos. Ao prosseguir com a pesquisa, encontrei mais um facto extraor- 
dinário: Odette era não só a mulher mais condecorada da Segunda 
Guerra Mundial, mas também o espião mais condecorado, fosse homem 
ou mulher.

Tinha de contar a história dela.
Afortunadamente, como dispunha de tanto material de fontes pri-

márias, podia recriar cada cena a partir do testemunho direto de pelo 
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menos um dos principais intervenientes, e muitas vezes do relato de 
dois ou três deles. Com a exceção de umas quatro linhas, cada citação 
de diálogo no livro é totalmente fiel às fontes primárias. Por exemplo, 
nos documentos do SOE relativos a Odette, guardados nos Arquivos 
Nacionais, é frequente ela recitar com exatidão para o oficial que a inter-
roga o que foi dito na altura. Nas falas que constituem exceção, trans-
formei em citação o que estava registado em narrativa para beneficiar 
a leitura.

Portanto, caso tenha essa dúvida, saiba que cada linha neste livro é 
verídica e que pode consultar as notas caso queira cotejar com o mate-
rial de referência. Claro que em muitas cenas elaborei as emoções (por 
exemplo, «Marsac ficou agitado», «Odette estremeceu», «Peter vaci-
lou»), apoiando-me somente no conhecimento dos pormenores do que 
aconteceu e aplicando as reações naturais que qualquer pessoa teria.

A minha esperança é que o leitor considere este trabalho intenso  
e original.

Larry Loftis
6 de agosto de 2018
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PRÓLOGO

Pouco depois das 10 horas, o nevoeiro foi-se dissipando, deixando-os 
parcialmente expostos.

Se não chegasse depressa, alguém poderia reparar nos quatro 
montículos que apenas duas horas antes não estavam ali. O frio era de 
rachar, com uma temperatura de ordem negativa, mas Odette conservou- 
-se imóvel, sentindo os calafrios por baixo da saia de lã.

Ouviram-no por fim. Todos assumiram a posição com um sobres-
salto e viram Peter emitir o sinal luminoso.

Não houve resposta. Peter repetiu o código. Nada. O avião passou a 
250 metros acima deles e depois desapareceu. Peter atravessou o campo 
a correr e surgiu ao lado dela.

— Não percebo — disse, numa exalação de ar condensado. — Ele 
deve ter visto o sinal.

Odette percebeu que algo não estava bem. Era decerto um pressen-
timento inerente à missão, a raposa a farejar um odor que associava ao 
perigo na memória: homens a vaguearem em volta dos prédios nessa 
tarde, ausência de atividade no aeroporto, o ignorar do sinal pelo avião… 
A neblina sinistra também não ajudava.

Peter exortou-a a permanecer deitada e esgueirou-se até ao extremo 
da formação em L.

— Não tires os olhos daqueles edifícios — disse para Jacques.  
— Cheira-me que podemos ter alguma surpresa vinda daquele lado.

Prosseguindo ao longo da linha, agachou-se junto de Paul.
— Vem lá alguém! — sussurrou. — Colem-se ao chão.
Odette viu o perigo do outro lado do campo: duas figuras — guar-

das? — surgiram vindas da direção da torre de comando. Iam direitas 
a Peter e Paul.

Dez metros. 

Nome de Codigo Lise.indd   19 05/04/2019   17:00



LARRY LOFTIS

20

Aproximavam-se dos dois montículos.
Cinco metros.
Odette arfou, com as pupilas muito dilatadas. Iriam os guardas 

pisá-los?

As duas figuras continuaram a caminhar, parecendo estar mesmo 
à frente de Peter e Paul. Quando ficaram fora de vista, Peter regressou.

— Pensei que iam mesmo esbarrar em vocês — disse Odette.  
— Não percebo como não vos viram.

Peter olhou para lá dos campos e dos hangares.
— O avião deve estar de volta a qualquer instante. Se houver algum 

perigo vindo daqueles edifícios, movo a lanterna para os lados, o Jacques 
virá ter contigo e devem os dois fugir para a ponte. O Paul e eu retira-
mos em separado… é melhor ser em dois grupos. 

— Escuta! — soltou Odette.
O avião regressava. Se reconhecesse o código de Peter e emitisse a 

contrassenha, eles acenderiam as suas luzes para iluminar o campo de 
aterragem. Se não o fizesse, era alemão. 

Peter retrocedeu para a sua posição e Odette conservou o olhar 
atento. Tudo permanecia silencioso quando o zumbido da aeronave se 
agigantou.

Um clarão de luz riscou subitamente acima do horizonte e Odette 
sentiu-se gelar. Não era a lanterna de Peter.

Era uma armadilha!

A cerca de trezentos metros — na linha direta da trajetória do avião 
— um projetor de sinalização enviava uma mensagem em Morse para 
a torre. As luzes acenderam-se nas casernas e alguém gritou: «Apa- 
guem essas luzes, imbecis! Esperem que o avião aterre e apanhamo-los 
todos.» 

Odette viu a lanterna de Peter acenar e depois percebeu que ele e Paul 
tinham começado a correr para atravessar o campo. O avião seguiu-os, 
picando sobre as cabeças deles até uns dois metros e depois subindo e 
desaparecendo.

Odette virou-se para correr, mas ouviu o avião regressar. Começaria 
a disparar rajadas, abatendo Peter e Paul como pinos?

Só nessa altura, Jacques correu também.
— Vai pela direita — gritou-lhe Odette — e encontro-me contigo na 

estrada velha para Périgueux.
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Os alemães estariam à espera que os sabotadores fugissem para o 
único ponto que proporcionava cobertura, mas separar o grupo poderia 
introduzir confusão. Jacques partiu rapidamente e Odette começou a 
correr quando ouviu um som aterrador.

Virando-se, viu-o: um pastor alemão à solta, a farejar o espaço que 
ela acabara de deixar. O cão apanhou-lhe o odor, voltou a ladrar e largou 
veloz.

Odette correu quanto pôde na direção das árvores, com a adrenalina 
a invadi-la, mas o terreno era acidentado e ela caiu. Sabia que o animal 
se estava a aproximar. Levantou-se desajeitada e acelerou de novo.

Atrás, o ladrar acercava-se paulatinamente.
Estaria em cima dela em escassos segundos.
Cortou a linha do arvoredo e projetou-se em frente, aos tropeções na 

escuridão. Ele já não poderia estar muito longe.
Ouviu-se o forte rumorejar quando o cão mergulhou no mato por 

onde ela penetrara.
Mais depressa! Mais depressa! Tinha de continuar a correr.
O pastor-alemão abeirou-se, a rosnar e a espezinhar o mato rasteiro.
Era a única maneira.
Ela mergulhou.
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1

DEVER

PRIMAVERA DE 1942, LONDRES

O major Guthrie voltou a olhar para as fotografias. A rapariga adoles-
cente era alta e magra, com uma farta cabeleira castanha agarrada à 
cabeça como uma esfregona seca. Não poderia ter mais de 16 ou 17 anos, 
mas os retratos pareciam ter sido tirados havia uns dez ou doze. E via-se 
qualquer coisa nos olhos dela… negros, determinados e desafiadores.

Se os instintos dele estavam certos, aquela era uma rapariga que se 
atiraria de cabeça para o perigo.

Escreveu-lhe uma carta.

* * *

Nascida a 28 de abril de 1912, Odette Marie Céline foi o primeiro rebento 
de Yvonne e Gaston Brailly, banqueiro em Amiens, na França. Um ano 
depois, o casal teria o segundo descendente, Louis. Quando a Primeira 
Guerra Mundial eclodiu em 1914, Gaston alistou-se no Regimento de 
Infantaria e em breve combatia os alemães e o gás mostarda nas trin-
cheiras da Frente Ocidental. Valente e audacioso, Gaston foi promovido 
a sargento e condecorado com a Croix de Guerre e a Médaille Militaire.

Sobreviveu à Batalha de Verdun, um dos conflitos mais sangren-
tos da história, mas dois homens do seu pelotão foram dados como 
desaparecidos. Gaston regressou ao campo de batalha para os procu-
rar e encontrou-os, ambos vivos, mas gravemente feridos. No entanto, 
antes que pudesse chamar ajuda, um morteiro atingiu a posição deles, 
matando-os instantaneamente.

Odette e Louis nunca viriam a conhecer o pai, mas o legado dele 
chegou-lhes através dos avós paternos — Gaston fora filho único. Todas 
as tardes de domingo, levavam Odette e o irmão a depositar flores no  
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túmulo de Gaston em La Madeleine. «Dentro de 20 a 25 anos haverá 
outra guerra», diria o avô, «e será vosso dever, dos dois, atuar com tanta 
retidão como o vosso pai.» 

Odette nunca esqueceria estas palavras.

* * *

Yvonne Brailly teve a vida bastante dificultada como mãe sozinha, mas a 
situação agravou-se com uma viragem na saúde de Odette. Criança sem-
pre enfermiça, contraiu poliomielite aos 7 anos, o que a deixou paralisada 
por mais de um ano. Pior ainda, imediatamente antes de fazer 8 anos, 
a doença privou-a da vista. No decurso dos três anos que se seguiram, 
Yvonne levou Odette a todos os especialistas médicos que encontrou, 
mas em vão: Odette teria de atravessar a vida nas mais completas trevas.

A fim de que ela não desesperasse ou sentisse pena de si mesma, o avô  
encorajou-a a não usar a cegueira ou a dor como pretexto ou obstáculo, 
mas que fosse tão inteligente quanto possível. Havia muitas coisas que 
ela podia fazer e era nessas que devia concentrar-se. Odette prestou 
atenção ao conselho e, como nas palavras de Hemingway, fortaleceu-se 
naquilo em que fora quebrada.

Não podia ver, mas podia ouvir, e depressa os seus pensamentos 
foram cativados por Beethoven, Chopin e Mozart. No piano, nas cordas 
e nas valsas, Odette deixava-se perder. Parecia que a cegueira lhe dera 
acesso a uma luz de felicidade que antes desconhecia.

Não obstante, Yvonne Brailly não desistiria da visão de Odette. 
Levou-a a um ervanário — um bruxo, se se perguntasse à comunidade 
médica. O homem era idoso, desleixado e surpreendentemente imundo 
para um profissional de saúde. No entanto, Yvonne esgotara todas as 
outras opções, pelo que o risco de alguma magia à base de ervas parecia 
negligenciável. 

O homem examinou Odette e deu a Yvonne uma solução para lavar 
os olhos da criança. Quando Odette começar a ver de novo, dissera ele, 
exponha-a gradualmente à luz. Yvonne aplicou o tratamento e, duas 
semanas depois, Odette começou a recuperar a visão. Prosseguiram com 
a aplicação e, volvidos dois anos, a vista estava totalmente restabelecida.

Parecia ser milagre.
Porém, mal fora vencido aquele padecimento, logo outro atingiu 

Odette: febre reumática. Ela passou a maior parte de um verão presa 
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à cama e a doença extinguiu-se, mas não sem antes a deixar debilitada 
e parcialmente paralisada.

Yvonne já não sabia o que fazer. Sentia que aquilo de que a filha 
precisava era dos ares fortes da Normandia. Com Louis matriculado no 
liceu em Amiens, Yvonne mudou-se com Odette para St. Saëns, uma 
pequena povoação a cerca de 30 quilómetros de Dieppe, de onde se 
chegava à cidade costeira de Boulogne-sur-Mer, mais a leste. Odette foi 
inscrita num convento local e, quando Louis lá foi de visita nas férias,  
os irmãos passariam horas a caminhar pela costa e a deslumbrar-se com  
os barcos que chegavam, sobretudo os que traziam marinheiros com o 
estranho sotaque inglês.

Quando Odette concluiu o ensino secundário, as freiras enviaram 
um relatório final a Yvonne. Odette era inteligente e dotada de bons 
princípios, mas possuía uma veia inconstante e impertinente.

Era algo que se revelaria útil na devida altura.
Fascinada com os vizinhos do outro lado da Mancha, Odette decidiu 

que casaria com um inglês e, pouco depois de perfazer 18 anos, esse 
desejo tornou-se realidade: conheceu Roy Sansom, um bretão que era 
filho de um antigo amigo da família. Casaram um ano depois, em 1930, 
e viveram em Boulogne-Sur-Mer. A primeira filha da união, Françoise, 
nasceu em 1932 e pouco depois o casal mudou-se para Londres, onde 
tiveram mais duas meninas: Lily em 1934 e Marianne em 1936.

Da segurança do seu novo lar, Odette assistiu ao evoluir da profecia 
do avô. Adolf Hitler tornara-se chanceler da Alemanha em 1933 e, um 
ano mais tarde, ascendeu a chefe de Estado após a morte do presidente 
Paul von Hindenburg. A Alemanha em breve ocupou a Renânia e, em 
1938, anexou a Áustria e ocupou os Sudetas. Em 1939 invadiu a Polónia 
e a profecia completara-se: a França e a Rússia declararam guerra.

Roy alistou-se no Exército britânico e partiu para combate pouco 
depois. Porém, como Odette estava prestes a descobrir, a própria Grã- 
-Bretanha dificilmente permanecia segura. A Batalha de Inglaterra 
principiou no verão seguinte e, em setembro, a Luftwaffe começou a 
bombardear Londres.

Odette não teve alternativa: foi com as filhas para a segurança de 
Somerset, 160 quilómetros a oeste. A aldeia peculiar era um refúgio, 
mas tinha uma desvantagem surpreendente: o campo e as colinas 
onduladas — repletas de pomares de macieiras, amoras silvestres e 
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dálias — eram tão prazenteiras que Odette desenvolveu um sentimento 
de culpa. Sabia que inúmeros outros estavam a sacrificar-se extrema-
mente pela guerra. 

Odette Sansom e as filhas: Marianne, Lily e Françoise.

Uma tarde na primavera de 1942, Odette ouviu na rádio um apelo 
da Marinha Real inglesa a pedir fotografias da costa de França. Do tempo 
que passara em Amiens e Boulogne-sur-Mer, Odette tinha várias que 
podia enviar. Pensou que não tinham qualquer préstimo, porque eram 
imagens dela e do irmão nas praias adjacentes a Calais. Na carta que re- 
meteu a acompanhá-las, informou que os pais eram franceses e que  
conhecia bem a zona costeira. No entanto, por equívoco, enviou a remes- 
sa para o Departamento de Guerra em lugar do Almirantado.

Volvida cerca de uma semana, recebeu uma carta de um major 
Guthrie a perguntar-lhe se podia passar pelo Departamento de Guerra 
às três horas da quinta-feira seguinte. Odette presumiu que o objetivo 
da ida era a devolução das fotografias, que ansiava por voltar a ter em 
sua posse. Enquanto lhe oferecia um chá, o major de cabelo prateado 
questionou-a sobre a infância em Amiens e Boulogne.

Odette explicou porque se haviam mudado e confirmou o seu conhe- 
cimento da região. Disponibilizou-se para fazer um esboço da lota de  
Boulogne-sur Mer, se o major estivesse interessado. Guthrie disse ser pro- 
vável que já tivessem qualquer coisa em arquivo e foi direito ao assunto.
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— Já lhe ocorreu, Sra. Sansom, que o seu conhecimento de França 
e, claro, da língua francesa, pode ser útil numa ou noutra tarefa? É pos-
sível que o Departamento de Guerra lhe arranje alguma.

Odette respondeu que tinha três filhas e que elas precisavam de 
muitos cuidados, mas ela queria ajudar. 

— Se eu puder ser útil para fazer algumas traduções, amadrinhar 
dois ou três soldados franceses ou enviar alouette* para mais alguns, gos-
taria muito de poder fazer alguma coisa — ofereceu-se. — Afinal, nasci e 
fui criada em França. A minha família viveu sempre no campo de batalha 
das guerras mundiais, o meu pai foi morto 13 dias antes do Armistício na 
primeira, o meu irmão está nesta, a minha mãe está em França, a sofrer 
com os alemães, por isso eu gostaria mesmo de poder fazer alguma coisa. 

Guthrie disse que compreendia: três crianças eram uma grande 
responsabilidade. Referiu que poderia haver alguns trabalhos em par-
t-time e perguntou se o autorizava a enviar o nome dela a alguém que 
conhecia.

Odette anuiu. Foi para casa convencida de que aquilo ficava por ali, 
mas estava desapontada por não lhe terem devolvido as fotografias.

Pouco depois, recebeu uma notificação da Cruz Vermelha a infor-
mar que o irmão fora ferido e estava num hospital militar em Paris,  
e que os nazis tinham ocupado a casa da mãe. Odette ficou em aflição: 
aquela era a segunda vez na vida da mãe em que ela fora obrigada a dei-
xar a casa e perdera tudo para os alemães. A agravar tudo isso, alguns 
dos amigos de Odette estavam já em cativeiro.

Debateu-se com a situação. Ali estava ela na segurança de Somerset, 
a brincar com as filhas nas majestosas colinas ondulantes, enquanto 
outros sofriam e morriam para garantir a liberdade dela e das meninas. 
Questionava-se se poderia aceitar o sacrifício que outros estavam a fazer 
sem levantar um dedo. Lembrou a si mesma que era mãe de três crian-
ças que de alguma maneira conseguira afastar da guerra, mas sentia-se 
atormentada.

No dia 28 de junho recebeu uma carta de um capitão Selwyn Jepson† a 
pedir-lhe que o visitasse no quarto 238 do Hotel Victoria, em Whitehall, 

* Queijo de barrar.
†  Antes e depois da guerra, Jepson foi um romancista dotado. Muitas das suas obras de suspense 

foram posteriormente adaptadas para o cinema, incluindo Pânico nos Bastidores (1950), com 
realização de Alfred Hitchcock, tendo como argumento o romance Man Running de Jepson.
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no dia 10 de julho. O major Guthrie não referira ninguém com esse 
nome, mas talvez tivesse algo que ver com o trabalho em part-time, 
pensou Odette.

Jepson era, afinal, responsável de recrutamento da Secção F (França) 
do SOE — Executivo de Operações Especiais —, uma nova organiza- 
ção de sabotagem que o primeiro-ministro Winston Churchill encarre-
gara de «pôr a Europa ao rubro». 

As suas origens e objetivos eram conjeturáveis. Hugh Dalton, ministro  
da Guerra Económica, acreditava que a Grã-Bretanha precisava de algo 
mais do que as forças militares existentes para combater os alemães —  
algo secreto e subversivo. A 2 de julho de 1940, enviou uma carta a Edward 
F. Halifax, ministro dos Negócios Estrangeiros, a delinear a sua ideia: 

Temos de organizar movimentos no território ocupado pelo 

inimigo, comparáveis ao movimento Sinn Féin na Irlanda, aos 

guerrilheiros chineses que agora atuam contra o Japão, às orga-

nizações que os próprios nazis desenvolveram de forma tão 

notável em quase todos os países do mundo. Esta «internacio-

nal democrática» deve recorrer a muitos e distintos métodos, 

incluindo a sabotagem industrial e militar.

Porém, Dalton sabia que travar uma guerra suja ou de guerrilha não 
era algo a que algum dos ramos das Forças Armadas se dedicaria. O que 
era preciso, explicou, era «uma nova organização para coordenar, ins-
pirar, controlar e auxiliar os cidadãos dos países oprimidos, tendo eles 
próprios de ser participantes diretos. Precisamos de secretismo total, 
de um certo entusiasmo fanático, da predisposição para trabalhar com 
pessoas de diferentes nacionalidades.»

Halifax apresentou a ideia a Churchill e o primeiro-ministro con-
cordou. O SOE nascera e Dalton estava incumbido de coordenar o seu 
desenvolvimento. Churchill deu duas diretivas à organização: (1) criar 
e alimentar um espírito de resistência nos países ocupados pelos nazis 
e (2) fundar um corpo clandestino de operacionais que levasse a cabo 
ações de sabotagem e contribuísse para a libertação quando desembar-
cassem forças britânicas.

A organização esteve envolta em secretismo desde a sua fundação. 
Nem mesmo outros ramos militares que trabalhavam com ela tinham 
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qualquer ideia daquilo em que consistia. Para o Departamento de 
Guerra, era o MO 1 (SP); para o Almirantado, NID (Q); para o Ministério 
da Aviação, AI 10; para outros, o Gabinete de Investigação Interserviços,  
o Conselho Técnico Conjunto ou o Quartel-General das Escolas de 
Treino Especial. Os seus oficiais e operacionais chamavam-lhe «Baker 
Street», devido a estar domiciliado no número 64 de Baker Street. 
Também o dinheiro era oculto: o orçamento da operação era coberto 
em grande medida pela sifonagem de gastos de outros ministérios, com 
os custos remanescentes a serem pagos por um fundo secreto.

A atuar nas sombras das más intenções, os seus agentes eram refe-
ridos por muitos nomes: espiões, sabotadores, comandos, Irregulares 
de Baker Street e Exército Secreto de Churchill. Embora fossem, de 
facto, espiões, o papel de Baker Street não era o de direção de uma rede 
de espionagem — esse era o domínio do MI6 —, mas sim o de contro-
lar a disseminação do caos.

Os alemães chamavam-lhes terroristas.

No entanto, este desígnio resultou em conflito direto entre o SOE  
e os Serviços Secretos. Estes últimos queriam escutar discretamente,  
os primeiros pretendiam agir como um elefante numa loja de porcelana.

Odette deu assim consigo nas entranhas do Ministério da Guerra 
Pouco Cavalheiresca, mas o único segredo que conhecia era que alguém 
estava a apropriar-se das suas fotografias. Mais uma vez, supôs que fora 
chamada para as recolher e, talvez, para combinar alguma tradução em 
part-time.

O capitão Jepson não era nada como ela esperava. Em lugar de um 
oficial rígido em uniforme caqui engomado, deparou com um homem 
que mais parecia um advogado de honorários elevados. Usava fato azul, 
gravata azul-escura e uns bonitos sapatos. Tinha olhos inteligentes e 
astutos, e mostrava-se amável e generoso. Ela perguntou-se que espécie 
de uniforme usaria um capitão como aquele.

Jepson explicou que tinham pesquisado sobre Odette em Inglaterra 
e França, e que estavam muito satisfeitos com o que tinham sabido.

Odette sentiu-se consternada. Limitara-se a fornecer algumas foto-
grafias e ali estavam eles a calcorrear dois países para se inteirarem das 
suas atividades.

— Porque foi que tiveram de investigar a meu respeito? — pergun-
tou. — O que lhe parece que eu sou?
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O que ela era, na mente de Jepson, era a única, entre um milhão 
de pessoas, capaz de executar uma tarefa particular. O maior obstáculo 
ao recrutamento da Secção F era o idioma: poucos nativos britânicos 
sabiam falar francês sem sotaque. Em consequência, qualquer pessoa 
que tivesse nascido e sido criada em França e que estivesse nessa altura 
a viver em Inglaterra — como Odette — era uma preciosidade que não 
se podia desperdiçar. Os agentes que iam para França sem essa aptidão 
linguística não costumavam regressar. 

Jepson explicou-lhe o mínimo.
— Aqui treinamos pessoas. Enviamo-las para o seu país de origem 

ou, se falarem muito bem uma língua estrangeira, enviamo-las para 
esse país. Pensamos que também poderia ser muito útil enviarmos 
mulheres. 

O que Jepson não podia dizer-lhe era que o SOE precisava deses-
peradamente de mulheres para fazer frente ao Service du Travail 
Obligatoire* dos nazis: a mobilização de todos os homens franceses 
fisicamente aptos para trabalhos forçados na Alemanha. As mulheres 
da Secção F, que seriam usadas como mensageiras, podiam deslocar-se 
mais facilmente por toda a França e suscitando muito menos suspeitas 
do que os homens.

Ele perguntou-lhe o que pensava ela dos alemães e ela respondeu:
— Odeio-os. Isto é, odeio os nazis. Dos alemães, estranhamente, 

sinto piedade.
— Achei que iria distinguir alemães e nazis. Não foram os nazis, 

mas sim alemães, quem matou o seu pai. 
Odette pestanejou. Jepson fizera o trabalho de casa.
Encarou o capitão.
— Sim, mas estavam a ser exortados, como estão a ser exortados 

agora. Penso que os alemães são muito obedientes e muito crédulos. 
A tragédia deles, e da Europa, é que eles consentem de boa vontade 
ser ludibriados com a crença de que o mau é bom. No passado mês de 
outubro, um major alemão foi morto a tiro em Bordéus. Soube disso?

Jepson acenou afirmativamente. 

*  Embora a captura de cidadãos franceses se tenha iniciado antes, a lei de Vichy que deter- 
minava trabalho obrigatório na Alemanha para os homens franceses com idades entre 21 e 
35 anos foi promulgada em setembro de 1942. A lei foi alargada a todos os franceses do sexo 
masculino em fevereiro de 1943.
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— Os nazis reuniram uma centena de reféns e mataram cinquenta. 
Também sabe isso?

Ele voltou a acenar com a cabeça.
— Bem, não é só por isso que eu odeio os nazis. É porque o credo 

deles é um credo sem sentido de humor e maldito; e porque eles fazem 
os homens pilhar os campos das pessoas e levam a miséria e o medo a 
todo o lado onde vão. 

Sentindo que tocara num nervo, Jepson deixou Odette prosseguir.
— Odeio mesmo os nazis — continuou ela. — Mas não há grande 

vantagem em odiar pessoas, só por si. Sou mulher e não posso fazer 
nada quanto a isso. 

Jepson ouvira o que queria.
— Sim, deve ser muito frustrante para si — concordou. Fez uma 

pausa e depois perguntou: — Não gostaria de ir para França e fazer a 
vida negra a esses saqueadores dos campos das outras pessoas? 

Odette achou a proposta absurda.
— Pode estar ou não ciente de que os alemães conquistaram a França 

e de que os barcos já não estão a atravessar o Canal. O major Guthrie 
deu-me a entender que havia a possibilidade de algum trabalho em part- 
-time. Pode falar-me disso, por favor? 

Jepson garantiu-lhe que havia outras maneiras de chegar a França.
— Está a dizer que o Departamento de Guerra pode enviar pessoas 

para França… apesar dos alemães?
— Não se preocupe com a maneira como se resolvem essas coisas, 

Sra. Sansom. Aceite o facto de que a viagem para França podia efetuar-
-se e diga-me se a ideia a atrai.

Odette declarou que não a atraía nada, que era mãe de três crianças.
— Sim. Três filhas. Françoise, Lily e Marianne.
— Não é possível. Não é de todo possível. As minhas filhas estão 

primeiro. Claro que quero fazer tudo o que puder por este país, que 
é o meu país de adoção e o país que me adotou. As minhas filhas são 
inglesas e eu tenho uma família francesa, e todas as minhas raízes estão 
em França. Tenho duas razões para querer ajudar, mas não posso fazer 
isso. Ademais, escolheu a pessoa errada. Decerto que é preciso ter-se 
um perfil determinado para este tipo de tarefa. Eu não tenho. Não tenho 
inteligência para isso, não tenho sequer as qualidades físicas que são 
necessárias. Portanto… não. 
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Jepson ignorou o remate da resposta dela e regressou ao ponto da 
conversa sobre a França. Falou com a familiaridade de um francês, refe-
rindo-se a Baudelaire e os Bistro, a Pau e a Pétain. E estava Odette a par 
do caso Stavisky?

— É aqui que entram pessoas como a senhora, Sra. Sansom. Pessoas 
que conhecem e amam a França, pessoas que podem circular livre-
mente por lá sem darem nas vistas.

Enfatizou que o trabalho eram muito perigoso e que alguns que 
iam para lá não conseguiam voltar.

— A minha opinião é que pode ser muito valiosa para nós  — acres-
centou. — Não digo isto por causa das suas qualificações mais óbvias, 
mas devido à força de vontade sincera que acredito que possui. 

Odette suspirou.
— Capitão Jepson, deve saber que eu sou uma mulher muito sim-

ples e vulgar. Acredite-me, não sou muito inteligente nem bem infor-
mada. Não sei nada de política, governos ou movimentos. Sou dona de 
casa e tão boa mãe quanto me é possível. Receio que por vezes não seja 
assim tão boa. Sinceramente, não me parece que eu seja o tipo apro-
priado de pessoa para ser incumbida dessa missão. 

Jepson acenou com a cabeça.
— É possível que não… mas eu penso que é.
Explicou que haveria algum treino e que, se Odette participasse, 

toda a gente ficaria a saber com certeza se ela se adequava à tarefa. 
Afirmou que não pedia uma resposta imediata. 

Odette levantou-se e Jepson acompanhou-a à porta.
— Obrigada por me receber — disse ela. — Penso… penso que direi 

«não». 
Ele deu-lhe o número de telefone e pediu-lhe que telefonasse um 

dia desses.
Jepson voltou para a sua secretária e escrevinhou um último comen-

tário no fundo do processo de Odette: «Franca e corajosa. Que Deus se 

apiede dos nazis se conseguirmos levá-la até eles.»
Odette pensou sobre a questão o dia todo e referiu-a a Roy nessa noite. 

Ele dissera que cabia a ela tomar a decisão, mas as fontes primárias nada 
mais nos revelam. Estaria a relação deles sob tensão, a ponto de marido 
e mulher poderem ir ambos para a guerra, arriscando não só a perda de 
um cônjuge, mas também a possibilidade de deixar as filhas órfãs?
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Não sabemos.
Odette debateu-se durante meses com a decisão. «Se toda a gente 

pensar como eu», interrogou-se, «que futuro irá ser o das crianças em 
toda a parte? Se eu estivesse em França, com filhos, podia ser como 
algumas outras pessoas que já foram capturadas e levadas, até com 
as crianças, para campos de concentração. Não, porque eu estou aqui, 
tenho um excelente pretexto para não fazer mais do que ficar com as 
minhas filhas.»

Ela só via uma solução: submeter-se ao treino e mostrar a Jepson 
que não era a pessoa adequada. Dessa maneira, podia sair com a expli-
cação de que tentara, mas não estava à altura da tarefa, e a sua consciên-
cia ficaria desobrigada.

Encontrou um convento — St. Helen’s, em Brentwood, Essex — 
onde as crianças podiam ficar em regime interno durante o período 
escolar. Odette providenciou para que, durante as férias, elas ficassem 
com um tio e uma tia. 

Avisou Jepson e ele marcou uma reunião com um homem que em 
breve viria a desempenhar um importante papel na vida dela: o major 
Maurice Buckmaster, chefe da Secção F do SOE. Buckmaster era um 
homem de Eton e estudioso de Oxford que se mudara para França 
depois da faculdade para desempenhar a função de jornalista no Le Matin. 

Tornou-se fluente no idioma e, aos 30 anos, trocara a carreira pela de 
gestor na sucursal francesa da Ford Motor Company. Era um cargo que 
proporcionava a Maurice um conhecimento imenso das cidades e estra-
das francesas. Quatro anos mais tarde, em 1936, foi promovido a uma 
posição administrativa em Inglaterra.

Embora prosperasse, Buckmaster não estava satisfeito com aquela 
atividade profissional. Em 1938, entrou para a reserva como capitão, 
chegando a fazer um breve curso nos Serviços Secretos. Quando a 
guerra rebentou, foi colocado na Força Expedicionária Britânica e ao 
fim de pouco tempo estava a combater os alemães em Béthune e Arras. 
A 4 de junho de 1940, apanharia um dos últimos barcos a saírem de 
Dunquerque.

Os britânicos viram em Buckmaster um líder nato e ele foi rapida-
mente promovido, tornando-se major interino em dezembro. Permane- 
ceu três meses na frota do almirante Cunningham e foi depois enviado 
para a Campanha de África como oficial de informações. Antes de partir 
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para a Líbia, Maurice informou o general no comando de que não falava 
italiano e perguntou-lhe se haveria uma colocação onde pudesse utilizar 
o francês. O general disse que iria ver.

A 17 de março de 1941, Buckmaster foi transferido para o SOE e, 
volvidos seis meses, em setembro, foi nomeado chefe da Secção F.

* * *

A reunião com Odette decorreu integralmente em francês e Buckmaster 
principiou por lhe pedir um breve resumo dos seus antecedentes. 
Quando ela referiu as filhas, o major deixou escapar: «Meu Deus, você 
ainda parece uma criança!»

Odette acabara de fazer 30 anos, mas parecia bastante mais nova. 
Ela concluiu o que tinha para dizer e Buckmaster traçou-lhe o panorama 
do trabalho do SOE, fazendo notar que o mais provável seria ela ficar 
com a função de correio. Em primeiro lugar, porém, estava o treino, 
que principiaria numa casa de campo em New Forest. Contudo, antes 
do treino, o major queria certificar-se de que ela compreendia os riscos.

— Em muitos aspetos, é uma vida brutal — disse-lhe ele. — Vai ser  
fisicamente duro. Mais do que isso, será mentalmente esgotante, porque 
estará a viver uma mentira gigantesca, ou uma sucessão de mentiras, 
durante meses a fio. E se se descuidar e for apanhada, pouco podemos 
fazer para a salvar. 

— Para me salvar de quê? — perguntou Odette.
Buckmaster encolheu os ombros. 
— Oh, das habituais coisas desagradáveis: prisão, pelotão de fuzila-

mento, da corda, do crematório… do que quer que divirta a Gestapo.
Nas palavras de um agente, o que Buckmaster estava a oferecer era 

bastante simples: a morte.
Porém, uma morte útil e heroica.
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A morte, sobretudo do tipo demorado e doloroso, é um dissuasor eficaz. 
O major perguntou se ela queria reconsiderar, tendo em conta o perigo, 
mas Odette abanou a cabeça.

— Não, estou decidida.
Será o vosso dever… 

Buckmaster explicou que Odette precisaria de um pseudónimo 
durante o treino e perguntou-lhe que nome gostaria de usar.

— Poderia ser Céline? — perguntou, sugerindo parte do seu verda-
deiro nome: Odette Marie Céline.

Buckmaster confirmou que não tinham nenhuma Céline e que 
estaria bem.

— Vou apresentar-lhe uma ou duas pessoas e depois entregá-la a 
uma senhora muito simpática nas FANY* — acrescentou. — Ela vai 
explicar-lhe o que são os Corpos e como funciona a nossa secção.

Deram a Odette um uniforme de caqui à medida, incluindo um cin-
turão militar e uma boina, e em casa ela admirou-se demoradamente ao 
espelho. Estava a acontecer-lhe algo de especial. Aquilo não era somente um 
uniforme, havia mais. Ela parecia ter adquirido a dignidade de um privilégio 
ímpar: uma francesa contemplada com a honra de representar a Inglaterra.

No dia seguinte, 18 de julho, no seu uniforme engomado, caminhou 
em grandes passadas confiantes até à Portman Square de Londres. 
Ao virar uma esquina, dois soldados britânicos em atavio de combate 
viram-na e fizeram-lhe continência.

Odette corou. Iniciara uma nova vida.

*  Fundada em 1907, a First Aid Nursing Yeomanry (Milícia de Enfermagem de Primeiros 
Socorros) era um serviço voluntário integralmente feminino em que eram inscritas as 
mulheres que serviam de correio ao SOE. Embora os seus membros usassem um uniforme 
de estilo militar, a FANY não fazia parte do Exército nem da reserva.
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Odette com o uniforme da FANY.

* * *

Os candidatos ao SOE eram preparados em quatro etapas, tendo por vezes 
as duas últimas ordem invertida: instrução preliminar, instrução para-
militar, instrução em paraquedismo e instrução de aperfeiçoamento. 
Todavia, as candidatas que viriam a desempenhar a função de correio, 
dispensavam por vezes a instrução paramilitar e parece que foi o que se 
passou com Odette. Cada termo de etapa era concebido para eliminar 
candidatos inadequados, e só aqueles que ficavam aprovados seguiam 
para a fase seguinte. No final do treino, podiam ser desqualificados até 
80 por cento dos participantes.

A instrução preliminar era um curso de duas a quatro semanas em  
Wanborough Manor, uma casa de campo perto de Guilford, em Inglaterra, 
para avaliar o caráter e o potencial dos candidatos para operações clan-
destinas. O treino centrava-se em três domínios: desenvolvimento físico,  
armas e aptidões de campo. Os candidatos aprendiam a cair, a neutralizar 
uma sentinela e a rolar por um lance de escadas. Com as tardes vinham 
as armas e os explosivos. Os formandos faziam tiro e tornavam-se profi-
cientes em praticamente todo o tipo de armas que podiam ser encontra-
das na Europa: pistolas de todas as variedades — a Luger alemã, a Enfield 
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e a Webley britânicas, a Colt e a Smith & Wesson americanas, a Browning 
canadiana e as congéneres italianas e belgas — bem como a silenciosa 
Welrod de tiro único dos assassinos; metralhadoras ligeiras como a Sten, 
a Schmeisser, a Tommy Gun e a M-3; e espingardas automáticas como  
a checa Bren e a Browning americana. 

E Odette aprendeu um método diferente de disparar. Em lugar da 
prática comum de disparar uma pistola com as duas mãos, visando 
alvos imóveis com a mira, os candidatos do SOE faziam precisamente  
o contrário: tiro de combate.

«Disparará sempre de posição agachada», instruía o manual de 
treino do SOE, «nunca estará em posição ereta. Não terá tempo de ado-
tar qualquer posição ensaiada quando tiver de liquidar rapidamente. 
Não terá tempo para usar as miras. Qualquer método de disparo que 
não tome em consideração estes fatores será inútil. A troca de tiros a 
curta distância é uma questão de frações de segundos.»

Usando a preensão a uma só mão, Odette disparava com «pontaria 
instintiva» para alvos em movimento e oscilantes, a distâncias e altu-
ras variadas. Disparou do interior de edifícios, por vezes em condições 
de fraca luminosidade ou em escuridão total. Praticou o rodar sobre si 
mesma para a direita, para a esquerda, e o apoderar-se de uma arma 
sobre a mesa*.

Os explosivos eram uma especialidade do SOE e Odette teve de 
dominar a sua manipulação e detonação†. Aprendeu a pôr um detonador 

*  Os métodos de tiro e de treino do SOE foram repetidamente validados em campo. Um ope- 
rador de rádio, ao regressar a Inglaterra depois de escapar, partilhou a sua história. Não 
muito depois de ter chegado a França, o disfarce dele foi descoberto e acabou preso pela 
Gestapo. Os agentes revistaram-no, mas não encontraram a pistola de calibre .38 que ele 
escondera num coldre dissimulado. Foi algemado e empurrado para o banco traseiro de um 
carro. Juntaram-se-lhe três homens da Gestapo, um atrás e dois à frente. Quando seguiam a 
alta velocidade pela Route Nationale, o operacional desabotoou a camisa e alcançou a arma 
com a mão algemada. Conforme o treino, a pistola estava engatilhada, só com a patilha em 
posição de segurança. Empurrando a patilha, puxou rapidamente a arma e desferiu dois tiros 
na nuca do condutor. O carro guinou e ele abateu os outros dois agentes. Conseguiu fugir, 
ainda algemado.

†  Os rapazes na Estação IX de Frythe, um antigo hotel em Welwyn Garden City, e em Firs, 
uma mansão em Whitchurch, inventaram e desenvolveram um sortido invulgar de «truques 
sujos». O Arsenal Real já inventara o explosivo plástico, por isso armar uma carga no interior 
de um pedaço de carvão, de um cepo de lenha, de uma garrafa de Chianti ou de uma lanterna 
era relativamente simples. O mais tortuoso desses pequenos explosivos era a ratazana 
armadilhada. Esfolada e esvaziada, a carcaça era recheada com explosivos e fechada com 
costuras. Com um rastilho lento a fazer de cauda, o dispositivo incendiário ficava indetetável.
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numa espoleta e a espoleta no explosivo. Detonadores* de todos os tipos 
tinham também de ser conhecidos a fundo, para que o agente não fosse 
feito descarrilar antes do comboio. E como os operacionais podiam ser 
apanhados em situações comprometedoras, Odette também aprendeu  
a usar armas corpo a corpo: a faca de combate Fairbairn-Sykes, a caneta- 
-pistola — que podia disparar um projétil ou uma cápsula de gás asfi-
xiante — a faca ultrafina de lapela.

Nos finais de tarde, Odette era iniciada nas operações de campo: 
código Morse, cifras, leitura de mapas, sinalização com projetor Aldis e 
navegação noturna por bússola.

Os formandos que passavam a primeira fase eram depois enviados 
para a instrução paramilitar em Arisaig, na Escócia, um curso de três 
semanas para aprofundar todos os aspetos do treino. Aí, os candidatos 
continuavam a praticar com pistolas e metralhadoras ligeiras, mas pas-
savam a usar também granadas de mão reais e metralhadoras: a Vickers  
britânica e as alemãs MG 34 e MG 42. Diz-se, contudo, que a parte 
mais memorável da segunda etapa era William Fairbairn, o instrutor 
de combate de Arisaig mais conhecido por «Demolidor de Xangai». 
Considerado por muitos o pai do combate corpo a corpo, Fairbairn pas-
sara 20 anos com a Força de Polícia Internacional em Xangai — uma 
cidade desregrada nesses tempos — e os braços, mãos e torso dele eram 
um testemunho dos seus recontros à faca com rufiões, gangues, trafi-
cantes de droga e todo o tipo de criminosos. Aos 55 anos, era um dos 
homens mais perigosos do mundo. 

A sua especialidade era matar em silêncio. Sem armas.
Embora não se exigisse de Odette que frequentasse Arisaig, o seu  

futuro chefe de circuito, Peter Churchill, distinguiu-se ali, como depressa 
ficariam a saber os soldados inimigos.

* * *

De Wanborough, Odette seguiu para a instrução de aperfeiçoamento 
em Beaulieu. Depois de mostrar a identificação no ponto de controlo à 
entrada, foi levada de carro para uma encantadora casa de campo em 

*  O detonador de impacto — cuja utilização na granada «de bolsa» Gammon ficou célebre —  
foi uma invenção particularmente inovadora dos cientistas loucos em Frythe e em Firs. Este 
mesmo explosivo foi utilizado pelos agentes checos treinados pelo SOE para assassinar 
Reinhard Heydrich em Praga, poucos meses antes.
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New Forest, à beira de um pequeno lago, em cujas traseiras havia um 
denso bosque.

A ironia era notável. Ali, naquele cenário paradisíaco, Odette apren-
deria as belas artes da espionagem e, mais uma vez, de matar.

Despertou de manhã com o matraquear da azáfama na cozinha e, 
instantes depois, apareceu um criado, que a informou, com cortesia, 
que ela era esperada nos campos de ténis — em calções de ginástica  
e sapatilhas — às oito horas em ponto. Exercício físico, explicou.

Embora fosse magra e estivesse indiscutivelmente em boa forma, 
Odette não apreciava particularmente o exercício físico, sobretudo à 
hora do pequeno-almoço. Terminou a refeição matinal, vestiu a roupa 
de ginástica e seguiu penosamente para o campo. Ali, um jovem Adónis 
dirigia o grupo na execução dos exercícios e Odette descobriu que não 
estava em tão boa forma como imaginara — sentia os músculos todos 
inflamados.

— Façamos agora um momento de descanso e algumas perguntas 
— disse o instrutor para as mulheres que arfavam. — Céline!

Odette levou um momento a recordar-se de que Céline era o seu 
pseudónimo ali e levantou finalmente a cabeça. 

— Desculpe. Diga?
— Imagine que um calmeirão da SS a atacava. O que fazia?
— Hã… calmeirão como?
— Muito corpulento — respondeu o instrutor. — Mais de um metro 

e oitenta e ombros largos.
Odette refletiu sobre o cenário.
— Fugia na direção oposta — tartamudeou por fim —, o mais 

depressa que pudesse.
— Suponha que ele a alcançava?
— Então dava-lhe um beliscão.
O instrutor conteve uma gargalhada.
— Ah, dava-lhe um beliscão? Mais alguma coisa?
— Puxava-lhe o cabelo.
— Beliscava-o e puxava-lhe o cabelo. Pobre tipo. Estou cheio de 

pena dele.
O instrutor adotou um tom mais grave.
— Minhas senhoras, será meu indesejado e embaraçoso dever 

ensinar-vos outros métodos menos refinados de incapacitar potenciais 
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agressores masculinos. Será numa lição posterior e espero muito sin-
ceramente que correspondam no espírito em que vos será transmitida. 

Indicou depois ao grupo que pusesse as mãos nas ancas e os exer-
cícios prosseguiram.

Embora se realizasse ali mais treino com armas, o principal obje-
tivo de Beaulieu era ensinar a arte da espionagem aos futuros agentes: 
segurança no uso do rádio e em casa, evitar pontas soltas, enfrentar a 
vigilância de fronteiras e lidar com a inspeção ubíqua dos documen-
tos pessoais. Perguntas tão simples como «Porque não levantou a sua 
ração de tabaco nas duas últimas semanas?» podiam deitar o hesitante 
a perder.

Acima de tudo, os agentes tinham de aprender a desempenhar o papel: 
ser a pessoa que o seu disfarce representava. A sobrevivência depen-
dia não só de terem uma história consistente — memorizando cada 
pormenor fornecido pela Secção F —, mas de serem também capazes 
de improvisar de forma convincente quando o interrogatório fugia ao 
previsto*. 

O pessoal de Beaulieu também vigiava os formandos enquanto eles 
dormiam. Algum falava enquanto dormia? Se assim era, em que lín-
gua? Nalgumas noites, os candidatos do sexo masculino eram envia-
dos a um bar ou café local para se encontrar com um contacto. Depois 
de uma ou duas bebidas, havia a possibilidade de um encontro com 
Christine Collard, uma loura assombrosa que se fazia passar por jorna-
lista francesa. O contacto convidava-a para a mesa, apresentava-a como 
uma útil conhecida de outrora e depois era invariavelmente chamado  
à parte, deixando os dois a sós. Christine seria deveras carinhosa — a ponto 
de propor que fossem para algum lugar mais confortável — e levaria 
habilmente o recruta a falar de mais. O verdadeiro nome dela era Marie 
Christine Chilver — «Fifi», chamava-lhe Baker Street — e era agente 
provocadora do SOE. Vários recrutas, que no restante eram promissores, 
falharam nesta prova e foram rejeitados. Candidatos que dominavam 

*  Um instrutor que sabia uma ou duas coisas sobre o desempenho de papéis era Kim Philby, 
espião soviético que mais tarde trabalhou para o MI6 e fugiu para a Rússia depois da guerra. 
Ele recordava um exercício de treino noturno em que um grupo de candidatos foi mandado 
penetrar num aposento de andar superior de uma casa que fora preparada com alarmes e 
armadilhas. Cada um deles tinha também de passar por patrulhas constituídas por Philby  
e outros membros do corpo de instrução. E fizeram-no, apesar de Philby ter posteriormente 
dito que poderia jurar que ninguém passara.
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numerosas armas e explosivos, que sobreviveram a regimes duríssimos 
de exercício físico e a caminhadas de 30 quilómetros pela montanha, 
que decoraram o código Morse e aperfeiçoaram as marchas noturnas 
guiadas por bússola, acabaram derrubados por Fifi.

Durante a estadia em França, era crucial que o agente fosse capaz  
de distinguir os uniformes das polícias de Vichy e do Eixo, bem como da 
Gestapo, da SS, dos soldados da Wehrmacht e da Luftwaffe, e identificar 
as patentes e distintivos. Durante uma aula, o instrutor chamou Odette 
e apontou para um alemão de uniforme num cartaz de parede.

— A que força pertence este fulano e que significam as divisas dele?
— É um Feldwebel da Luftwaffe, e tem uma Cruz de Ferro de Segunda 

Classe.
O instrutor confirmou com a cabeça e apontou para outro. 
— É um Oberleutnant dos Granadeiros Panzer — respondeu Odette 

—, mas não sei o que significa a faixa de distintivos. Penso que essas 
faixas não têm importância.

— A sua opinião não é partilhada pelos formadores, Céline — retor-
quiu ele. — Tenho de insistir para que preste atenção àquilo que sabe-

mos ser importante. 
Na aula de leitura de mapas, Odette foi questionada sobre os requi-

sitos de campo para aterragem de aeronaves Lysander e Hudson. Ela res-
pondeu com as dimensões corretas.

— Está certo — disse o instrutor. — Qual é o sinal em Morse para 
a letra «L»?

Odette deteve-se um momento e depois disse:
— Ponto, traço-traço, ponto. 
— Errado. Pense, Céline.
— Mas é esse.
Ele garantiu-lhe que não era.
Odette fez uma careta. 
— Claro. «L» é ponto, traço, ponto-ponto.
— Ótimo. Mas tem de pensar calmamente antes de responder.  

As vidas de uma tripulação aérea dependem de sinais rigorosos. 
Na carreira de tiro, os candidatos continuaram a praticar com diversas 

armas e Odette exibiu as suas habilidades recém-adquiridas. Quando 
chegou a sua vez de disparar com uma metralhadora ligeira Sten, emi-
tiu uma rápida rajada e aguardou a indicação do marcador.
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— Acertou todos — gritou ele. — Três projéteis. O próximo, por favor. 
Os instruendos de Beaulieu também treinavam para a situação 

adversa: a detenção. Várias vezes ao longo do curso, Odette e os outros 
foram feitos acordar a meio da noite e levados aos empurrões à pre-
sença de homens em uniformes alemães para serem interrogados.  
Os recrutas eram despidos e forçados a permanecer de pé durante horas 
em frente de luzes ofuscantes. Ficavam em estado de choque e pavor 
quando sentiam a memória e o discernimento enublados.

Quando o trabalho dos serviços secretos terminou, Odette apren-
dera a conduzir uma canoa, a navegar pelas estrelas, a caçar furtiva-
mente, a roubar galinhas, montar armadilhas e cozinhar um coelho 
sem o esfolar. Foi também apresentada a agentes que tinham regres-
sado de França e explicaram com franqueza o que acontecera a outros 
que não o conseguiram.

As histórias só contribuíram para que Odette se sentisse mais deci-
dida e foi ali, em Beaulieu, que ela ficou totalmente empenhada em ir 
para França como agente do SOE. A tal ponto estava emocionalmente 
empenhada que a simulação dos exercícios começou a irritá-la, uma 
reação que não passou desapercebida aos instrutores.

A 25 de agosto, o tenente-coronel Stanley Woolrych, comandante 
em Beaulieu, enviou a Buckmaster a avaliação final de Odette pelo cen-
tro de treino:

Ela tem entusiasmo e parece ter assimilado a instrução mi- 

nistrada no curso. No entanto, é impulsiva e apressada nos seus 

juízos e não tem a suficiente clareza de espírito desejável na ativi-

dade subversiva. É emotiva e temperamental, embora tenha uma 

certa determinação. Tem uma maneira de ser agradável e dá-se 

bem com a maioria das pessoas. A principal vantagem dela é o 

seu patriotismo e desejo de fazer algo pela França; a principal 

fraqueza, uma relutância total em admitir que alguma vez possa 

estar errada.

Buckmaster ficou dividido. Odette tinha o espírito combativo que ele 
procurava, mas revelava fraquezas flagrantes em áreas essenciais. Foi de 
carro até New Forest para falar com ela antes de tomar uma decisão.

— Bem, Céline — principiou —, recebi o seu relatório.
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O tom de voz de Buckmaster não era alegre e Odette pôde sentir uma 
rejeição iminente. 

— Espero que seja satisfatório.
— Não completamente. É… misto.
Odette respirou fundo e Buckmaster aguardou um momento antes 

de prosseguir.
— Estou muito preocupado consigo, Céline. O trabalho que tinha 

planeado para si é de uma importância tão crucial e tão… tão encadeado 
que só nos podemos atrever a enviar pessoas que tenham uma capaci-
dade fria de julgar e uma clareza de espírito cristalina. Acredito que é de 
propósitos firmes, leal e obstinada. Mas não podemos ignorar que há o 
problema deste seu temperamento caprichoso que se manifesta de vez 
em quando como se fosse urticária.

Ele olhou para ela — que agora estava lívida — e perguntou-lhe se 
ficaria muito desapontada se ele a recusasse.

Odette não sabia o que dizer. Sabia que a avaliação era precisa, mas 
a ideia de fracassar ainda antes de ter posto os pés em França — de não 
fazer o seu dever, como a exortara o avô — era avassaladora.

— Major Buckmaster — pronunciou finalmente —, eu nunca dei-
xaria ninguém ficar mal.

— Eu sei disso. É muito difícil. 
Buckmaster fixou um ponto distante e ponderou a decisão. Impul- 

siva. Precipitada. Temperamental. Arrogante. No entanto, era francesa, 
senhora de uma determinação tenaz e nascera lutadora.

Acreditou nos seus instintos. Odette continuaria com o treino.

ESCOLA DE TREINO DE PARAQUEDISMO RINGWAY,  
MANCHESTER, INGLATERRA

— Ora bem, senhoras e senhores — berrou o major do Ringway —,  
a reação mental ao primeiro salto de alguém com paraquedas tem sido com-
parada à de um homem que decide suicidar-se saltando do topo da Coluna 
de Nelson… com a forte probabilidade de a tentativa vir a falhar. Em Ring- 
way, a tentativa falhará efetivamente. Flutuarão no ar com a maior das faci-
lidades, como jovens mulheres e homens ousados no trapézio do circo. 
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Odette suspirou e o major continuou a explicar o treino: 
— Serão quatro saltos — disse ele —, quatro de um balão, dois de 

um bombardeiro bimotor a que chamamos «Wimpey». Vão adorar cada 
instante — concluiu em bravata.

Odette aceitou aquilo com reservas e fez o melhor que pôde para 
adquirir rapidamente coordenação de movimentos. As palavras de 
Buckmaster tinham-na perturbado e ela sabia que o erro mais diminuto 
naquele momento destruiria o seu objetivo de combater os alemães na 
sua pátria. Concentrou os esforços, rolando suavemente sobre as estei-
ras de fibra de coco, balouçando graciosamente nas escadas de mão e 
dobrando adequadamente os joelhos no rebolar japonês.

Ao fim de vários dias, foi dada como apta para o seu primeiro salto 
de balão. Contudo, nessa tarde o instrutor decidiu que havia tempo para 
mais um salto de treino antes do exercício real desse dia. Era um exer-
cício simples: um salto de 2,40 metros de um modelo de bombardeiro 
Whitley.

— Faremos só mais um salto antes de partirmos — disse ele.  
— Não se esqueça de conservar esses joelhos juntos, Céline.

Odette fez uma pausa.
— Posso ser dispensada deste? Fiz vários esta manhã e quero estar 

particularmente repousada para o da tarde.
— Ser dispensada? Essa é uma palavra que não gostamos de ouvir 

aqui em Ringway. Tem-se saído muito bem — disse-lhe ele —, e este é 
o último salto. Tente mais uma vez, minha senhora.

Odette subiu a escada para a fuselagem e saltou desajeitadamente 
da abertura.

Deslocara o seu peso demasiadamente para a frente e os pés mal 
tinham tocado o solo quando a face se estatelou na esteira. Sentiu um 
ardor percorrer-lhe o corpo: o tornozelo direito, o joelho direito e o rosto 
pareciam estar em brasa. Tentou levantar-se, mas não conseguiu.

Na clínica médica foi-lhe dito que tinha um traumatismo craniano 
e um grave entorse no tornozelo, talvez até um metatársico partido.  
O inchaço no rosto fechara-lhe um olho e enviaram-na para o Hospital 
Oftálmico de Londres para tratamento.

Quando os ferimentos na cabeça sararam, ela voltou ao gabinete 
de Buckmaster. O major perguntou-lhe se estava disposta a regressar a 
Ringway para completar o treino.
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— Com certeza, se acha que é necessário. Não quero ir outra vez — 
confessou Odette —, porque é desconfortável, fatigante e até um boca-
dinho assustador. Porém, se tenho de entrar em França de paraquedas, 
então claro que devo voltar para Ringway. 

Buckmaster perguntou-lhe o que pensava de ser enviada de subma-
rino e Odette estremeceu.

— Isso é como o inverso de saltar de paraquedas. Não me parece 
que gostasse mais de viajar num pequeno caixote de metal pelo fundo 
do mar do que de me atirar do céu agarrada a um guarda-chuva de seda. 
Mas, mais uma vez, se é dessa maneira que quer que eu vá, estou pre-
parada para o risco da claustrofobia. 

Buckmaster sorriu e disse que podiam usar um meio alternativo de in- 
serção. Propôs que ela instalasse as filhas enquanto o gabinete lhe prepa-
rava os documentos de identificação e o plano de missão. Partiria em breve.

* * *

Odette juntou as filhas e fez o melhor que pôde para lhes explicar que 
estaria fora por algum tempo.

— Adeus, Françoise. Cuida da Lily.
— Vais escrever-nos, não vais, Mamã?
— Claro que escrevo. Adeus, Lily. Toma conta da Marianne.
— Eu tomo, Mamã. Aonde é que vais?
— A um lugar chamado Escócia. Adeus, Marianne. Tomas conta da 

Françoise e da Lily por mim, não tomas? 
— Sim, Mamã. Onde fica a Escócia?
— Fica muito longe, Marianne. E vão todas portar-se muito bem até 

eu voltar.
— Quando é que voltas, Mamã?
— Logo que puder.
— Vais para a guerra, Mamã?
— Sim, vou para a guerra. Mas vou tentar voltar depressa.
Deixar as filhas em St. Helen’s foi doloroso e excruciante. Sentiu 

que nada havia que a Gestapo pudesse agora fazer-lhe, pois seria apenas 
a nível físico.

Aquela era a suprema tortura. 

* * *
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Antes que Odette pusesse os pés em França, Hitler deu novas ordens 
aos militares e à Gestapo a respeito de espiões e comandos. A 18 de 
outubro, duas semanas antes da chegada dela, ele decretou: «Ordeno 
assim que, a partir de agora, todos os opositores envolvidos nas designa-
das operações de comandos, com ou sem armas, sejam exterminados. 
É irrelevante que sejam colocados em terra para proceder às operações 
por meio de embarcação, avião ou desçam de paraquedas.»

A diretiva transmitida no seguimento foi ainda pior: «Que fique 
claro para o inimigo que todos os elementos sabotadores serão exter-
minados, sem exceção. Isto significa que a probabilidade de escapa-
rem com vida é nula. Em circunstância alguma poderão esperar ser 
tratados em consonância com as regras da Convenção de Genebra.  
Se vier a ser necessário, por razões de interrogatório, poupar à partida 
um ou dois homens, deverão ser abatidos a tiro imediatamente após  
o interrogatório.»

E Hitler era um assassino que pugnava pela igualdade de oportuni-
dades, sem consideração pela nacionalidade ou o género.

* * *

Na manhã de 14 de setembro, Buckmaster deu a Odette um cartão 
de identificação para a sua nova personagem — «Odette Metayer» —  
e pediu-lhe que expusesse a «história da sua vida». Odette papagueou os  
pormenores do seu nascimento e crescimento em Dunquerque, o nome  
do pai — Gustav Bédigis — e o trabalho dele como funcionário ban- 
cário no Crédit du Nord. Disse que o nome de solteira da mãe era Lille 
Lienard.

Ao contar a efetiva morte do seu verdadeiro pai — entretecida dis-
farçadamente na história dos Metayer —, ela falou do seu casamento 
com Jean Metayer, do seu emprego na agência transitária Hernu Peron 
et Cie e da morte prematura dele em 1936 devido a uma bronquite. 
Viviam no número 73 da Rua Grand em Boulogne-sur-Mer, rematou.

Buckmaster confirmou com um aceno de cabeça e entregou-lhe um 
cartão de racionamento.

— A Odette estava em Cannes no final de dezembro de 1941 e 
trocou o seu cartão de racionamento no dia 24. Vivia então no Hotel 
Pension des Alpes, número 15 da Rua Dizier. Os cupões de setembro 
tinham sido extraídos. — Explicou que o nome de código dela no seio 
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do SOE — nos gabinetes e em campo — seria «Lise» e que a sua opera-
ção seria identificada por CLOTHIER. 

Maurice fez então uma pausa.
— Há uma coisa, Madame Metayer, que não referiu ao contar-nos  

a história da sua vida. Tem filhos? 
Odette manteve-se silenciosa por um momento e o olhar esvaziou- 

-se-lhe.
— Não, Monsieur. Não tenho filhos. 
Buckmaster assentiu com a cabeça e leu a Odette as instruções finais 

para a Operação CLOTHIER, incluindo contactos, endereços, caixas de 
correio, códigos e o plano da missão no seu conjunto. Informou-a de que 
ela iria para Auxerre, onde constituiria uma pequena rede para servir 
de correio com Paris. Ser-lhe-iam entregues 50 mil francos e instruí-la- 
-iam posteriormente sobre quantias adicionais. Partiria para Gibraltar 
no dia seguinte, 17 de setembro, e deveria estar em França aproximada-
mente dez dias depois. Teria de memorizar as páginas com instruções 
nessa noite e devolvê-las pela manhã.

— As suas roupas já foram verificadas? — perguntou ele. 
— Sim. Cada ponto que tenho comigo ou é francês ou traz etiqueta 

de um costureiro francês.
E acrescentou:
— Escolhi um saia-casaco cinzento-escuro para não se ver a suji-

dade na prisão.
Buckmaster aguentou o olhar fixo dela. 
— Pensa que vai para a prisão?
— Não sei. Mas o melhor é estar preparada.
O major anuiu e entregou-lhe vários comprimidos pequenos. 
— Um destes basta para incapacitar o seu inimigo por vinte e qua-

tro horas — explicou —, dando-lhe uma violenta dor de estômago e as 
subsequentes perturbações. Se se quiser fingir de doente, tome um. 
Não será confortável, mas enganará qualquer médico. 

Entregou-lhe um segundo lote.
— Estes agora, em contrapartida, têm o efeito inverso. São estimu-

lantes e só devem ser tomados quando estiver extremamente cansada 
e tiver de fazer um esforço especial. É garantido que a mantêm ativa, 
mental e fisicamente. 

Odette guardou-os e Buckmaster deu-lhe ainda um terceiro lote.
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