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1. MANTENDO A FORMA
ara estava preenchendo seu requerimento de matrícula para a
Escola de Música Juilliard. Sentada ao lado da adolescente, Tess - sua
mãe adotiva – ajudava-a na veri�icação dos requisitos.

- Vamos ver... O histórico escolar está aqui. Equipamento
audiovisual... confere. Deverá tocar todas as músicas de cor, nenhum
problema. Deverá passar por um exame escrito de habilidades básicas
como instrumentista, e uma avaliação pessoal da habilidade musical,
tudo bem. O candidato deverá tocar um prelúdio e fuga do Cravo bem
temperado de Bach, ou uma obra que contenha uma fuga; nisso aqui
você vai se sair bem. Deram uma lista de sonatas, para você escolher
uma. Fique com Beethoven. Querem que toque uma composição
importante de Chopin, Schumann, blá-blá-blá. Escolha Chopin. Nisso vai
ter de trabalhar um pouco, porque querem dois estudos com
desempenho virtuoso. Vamos ver quais você prefere tocar. Pedem mais
algumas músicas, porém nenhuma delas será um desa�io para você.
Com um pouco de prática, você está pronta para isso. O Jake já
providenciou uma câmera e uma equipe de som para gravar o vídeo.

Aara pareceu um pouco receosa.

- Talvez eu ainda não esteja pronta para isso, mamãe.

- Bobagem! – Tess tranquilizou-a, remexendo a papelada. - Você está
terminando a escola com nota máxima, e já toca piano há cinco anos.
Sua professora garantiu que você vai arrasar.

- Mas eu ainda não tenho certeza de que sou boa o bastante.

Tess pegou a mão da menina entre as suas.



- Querida, você tem um talento enorme. Ninguém toca Chopin melhor
do que você. As pessoas chegam a chorar de emoção.

- Talvez eu devesse entrar para as Valquírias. O que elas fazem é legal.

- Aara, as Valquírias tocam música como hobby. Nosso trabalho diário
é pilotar aviões e lidar com equipamento militar. O que fazemos não é
fácil. É preciso um bocado de treinamento, e às vezes corremos perigo.
Acredite, não vai gostar disso. De qualquer modo, ainda é muito
novinha.

- Mas parece divertido. É melhor do que passar os próximos anos
tocando piano.

- Aara, garanto que boa parte do que nós fazemos não é nada
divertido. Você tem mais talento do que eu. Pode ter uma carreira
magní�ica como pianista.

- Eu tenho medo, Tess.

- É claro que tem medo, querida. Juilliard é uma das melhores escolas
de música do mundo, mas pouca gente tem talento su�iciente para
entrar lá, sem falar em ter sucesso depois. De qualquer modo, vamos
ajudar você.

- Se você diz isso... – resmungou Aara, com um tom de ceticismo.

- Hoje é a minha vez de comandar a sessão de exercícios do pessoal
na academia. Quer vir junto?

- Legal!

- Ótimo! Vista suas roupas de ginástica e vamos embora.
♦♦♦

Morgan Theresa Turner, que os amigos chamavam de Tess, era �ilha de
um militar. Ela se tornara pilota de helicóptero militar, chegando à
patente de major. Seu marido, Jake Vickers, também era piloto e ex-
agente da CIA. Juntos, eram donos de uma empresa de serviços
militares chamada Strategic Resource Development (SRD) que prestava
serviços de consultoria militar, avaliação de armamentos e treinamento
em aeronáutica para países em desenvolvimento. Tess e Jake
desfrutavam de uma reputação impecável, por trabalharem sempre no
melhor interesse de seus clientes. O pessoal da SRD incluía pessoas de



diversos países, cada um com um histórico pro�issional impressionante
e uma notável experiência militar. Seus talentos não os isentavam de
participar de sessões intensivas de exercícios �ísicos na academia de
ginástica da empresa, situada na Rua 57, em baixo do seu escritório em
Nova York.

Naquela manhã, vários integrantes do grupo estavam se aquecendo.

Carmen Cabrera, que pilotara helicópteros de combate junto com
Tess durante a Guerra do Iraque, era e melhor amiga de Tess, e diretora
na empresa. Era miudinha, porém feroz como só alguém que cresceu
nos guetos de Los Angeles poderia se tornar. Nicola Orsini, o marido de
Carmen era loiro, alto e bonitão, vindo do norte da Itália. Também era
piloto, perito em sistemas de armamento europeus, e o melhor amigo
de Jake. Além disso, era �luente em vários idiomas, uma habilidade
muito útil para a empresa, que atuava em vários países pelo mundo
afora. Naquela manhã, teve um pouco de di�iculdade para convencer
sua amada a sair da cama e ir para a ginástica. Finalmente Carmen
conseguiu se arrastar até a cozinha. Um pouco nauseada, ela abriu mão
do café da manhã, contentando-se com um copo de leite.

Claudine Bisson, a chefe da SRD em Paris, era uma pilota francesa de
aviões de caça. Vinha regularmente a Nova York para participar de
reuniões. Assim como Tess, ela era linda, selvagem e agitada, contudo o
que a diferenciava era um senso de humor sarcástico que
imediatamente encantava a todos. Numa busca perpétua pelo homem
perfeito, ela ainda não o encontrara. Conquistava multidões de homens,
mas todos os que chegava a conhecer acabavam se mostrando
egocêntricos, preguiçosos e covardes.

Galina Kutuzova, russa, pilota de helicópteros e especialista em
bancos de dados, vivia junto com Alexander Ivanovich Tukhachevsky,
conhecido como Alex Tuck para simpli�icar, que também era russo,
especialista em armas. Ambos haviam sido atletas olímpicos, e sua
aparência não deixava dúvidas. Foram apelidados de Thor e Brunilda
pelo pessoal, por serem dois espécimes divinos da raça humana. Altos,
loiros, musculosos e com feições esportivas, eles realmente pareciam
deuses nórdicos. Haviam dormido pouco na noite anterior, tendo �icado
até a alta madrugada conversando com amigos vindos da Rússia a
turismo, relembrando histórias da terra natal. O resultado previsível da
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