A garota de papel conta a história de Tom Boyd, o
escritor do momento. Os dois primeiros volumes de
sua Trilogia dos anjos já venderam milhões de
exemplares e colecionam fãs no mundo inteiro. Mas,
ao perder seu grande amor, Tom cai em uma profunda
crise criativa e se sente incapaz de escrever uma única
linha do esperado último livro da trilogia, recorrendo
à bebida e às drogas para aliviar sua dor. Certa noite,
uma misteriosa mulher aparece em sua casa e afirma
ser Billie, personagem de seus romances, caída da
página do livro para o mundo real por causa de um
erro de impressão no segundo volume da trilogia. Se
Tom não voltar a escrever, ela morrerá. Juntos, eles
saem em uma fabulosa jornada ao longo das costas
californiana e mexicana para tentar recuperar o amor
perdido de Tom e, assim, sua inspiração. O que ele
nem desconfia, porém, é que o destino é caprichoso e
talvez as coisas não sejam como ele imagina...

De que servem os livros se não nos conduzem à vida, se não nos
fazem dela beber com mais avidez?
— HENRY MILLER

Prólogo
Interessar-se pela vida do escritor por gostar
de seu livro é como se interessar pela vida
do ganso por gostar de foie gras.
— MARGARET ATWOOD
(USA TODAY — 6 DE FEVEREIRO DE 2008)

TRILOGIA DOS ANJOS ENCANTA
OS ESTADOS UNIDOS
A história de amor impossível entre uma jovem e seu anjo
da guarda é o sucesso literário do ano.
Decifrando um fenômeno.
Na editora Doubleday, todos custam a acreditar. Apesar da
modesta tiragem de dez mil exemplares, o primeiro romance do
desconhecido Tom Boyd, de 33 anos, em poucos meses se tornou um
dos maiores best-sellers do ano. A companhia dos anjos, primeiro
volume de uma saga que deverá contar com três títulos, ficou 28
semanas em primeiro lugar nas listas de mais vendidos. Com mais de
três milhões de exemplares impressos nos Estados Unidos, está sendo
traduzido em mais de quarenta países.
Tendo como pano de fundo uma Los Angeles romântica e
fantástica, o romance narra a história de amor impossível entre
Dalilah, uma jovem estudante de medicina, e Raphael, o anjo da
guarda que a protege desde a infância. Mas a trama sobrenatural não
passa de um pretexto para abordar assuntos delicados, como incesto,
estupro, doação de órgãos e loucura.
Assim como Harry Potter ou Crepúsculo, A companhia dos anjos
logo reuniu um grupo de aficionados por sua rica mitologia. Os mais
entusiasmados criaram uma verdadeira comunidade, com códigos
próprios e diversas teorias. Na internet, há centenas de sites voltados
aos personagens criados por Tom Boyd. Bastante discreto, o autor é
um jovem professor que vem do bairro popular de MacArthur Park,
em Los Angeles. Antes de conhecer o sucesso, Boyd dava aulas de
literatura para adolescentes carentes no colégio onde estudou quinze
anos atrás.

Depois do sucesso do primeiro romance, ele abandonou o
ensino e assinou contrato com a Doubleday para mais dois livros...
por dois milhões de dólares.
* * *
(GRAMOPHONE — 1º DE JUNHO DE 2008)

PIANISTA FRANCESA AURORE VALANCOURT
LAUREADA COM O CONSAGRADO AVERY FISHER PRIZE
Aos 31 anos, a famosa pianista Aurore Valancourt recebeu no
sábado o prestigioso Avery Fisher Prize. Contemplando o vencedor
com 75 mil dólares, o cobiçado prêmio anual elege um musicista por
sua contribuição excepcional à música clássica.
Nascida em Paris em 7 de julho de 1977, Aurore Valancourt é
considerada uma das mais talentosas musicistas de sua geração.

Superstar do piano
Formada no Curtis Institute da Filadélfia, Valancourt foi
descoberta em 1997 pelo maestro André Grévin, que a convidou para
acompanhar sua orquestra em uma turnê, reconhecimento que lhe
abriu as portas para a carreira internacional. Passou então a se
apresentar em recitais com grandes formações. Porém, desencantada
com o elitismo da música clássica, retirou-se repentinamente da cena
pianística em janeiro de 2003. Deu a volta ao mundo de motocicleta,
em uma viagem que durou dois anos e terminou em meio aos lagos e
penhascos do parque natural de Sawai Madhopur, na Índia, onde
passou vários meses.
Em 2005, instalou-se em Manhattan e voltou a trilhar o
caminho dos palcos e dos estúdios, ao mesmo tempo em que passou
a se dedicar de corpo e alma à proteção do meio ambiente. Tal
mobilização lhe conferiu uma nova fama na mídia e sua notoriedade
ultrapassou a seleta esfera dos amantes da música.
Tirando proveito de seus dotes físicos, posou para diversas
revistas de moda (fotos glamourosas para a Vanity Fair e outras, mais
despidas, para a Sports Illustrated...) e virou garota-propaganda de
uma importante grife de lingerie — contratos publicitários que a
transformaram na musicista mais bem paga do planeta.

Uma musicista polêmica e nada comum

Apesar da pouca idade, Valancourt é um exemplo de
virtuosismo no piano, embora não raro seja criticada por certa
austeridade, sobretudo na interpretação do repertório romântico.
Reivindicando sua liberdade e sua independência em alto e bom
som, transformou-se em pesadelo para organizadores de concertos —
são inúmeros os cancelamentos de última hora ou os caprichos de
diva.
Seu temperamento se manifesta por inteiro até mesmo na vida
pessoal. Solteira convicta, declara não esperar nada das relações
amorosas, adotando uma espécie de carpe diem que lhe faz
multiplicar as conquistas. Seus alardeados casos com celebridades do
show business fazem dela a única musicista clássica a passear pelas
revistas de celebridades, o que nem sempre é visto com bons olhos
pelos puristas do piano...
* * *
(LOS ANGELES TIMES — 26 DE JUNHO DE 2008)

AUTOR DA TRILOGIA DOS ANJOS FAZ DOAÇÃO DE
500 MIL DÓLARES A ESCOLA DE LOS ANGELES
Enquanto seu segundo romance, Memórias de um anjo, ocupa o
primeiro lugar nas listas de mais vendidos, o escritor Tom Boyd acaba
de fazer uma doação de meio milhão de dólares à Harvest High School
de Los Angeles, anunciou o diretor do colégio. Localizada na região
pobre de MacArthur Park, é a escola na qual Boyd estudou durante a
adolescência. Mais tarde, deu ali aulas de literatura, antes de se
aposentar graças ao sucesso de seu primeiro livro.
Procurado pelo jornal, o escritor não quis confirmar a
informação. Pouco aberto à imprensa, o enigmático romancista já
estaria escrevendo o terceiro volume da saga.
* * *
(STARS NEWS — 24 DE AGOSTO DE 2008)

A BELA AURORE SOLTEIRA MAIS UMA VEZ!
A desgraça de uns é mesmo a alegria de outros. Aos 31 anos, a
pianista e top model acaba de romper com o namorado, o tenista
espanhol Javier Santos, com quem vivia um romance nos últimos
meses.
Portanto, será com seus amigos de Barcelona que o atleta
passará os poucos e merecidos dias de férias em Ibiza, após o ótimo

desempenho em Roland Garros e Wimbledon. Já a ex-dona de seu
coração não deverá permanecer sozinha por muito tempo...
* * *
(VARIETY — 4 DE SETEMBRO DE 2008)

TRILOGIA DOS ANJOS EM BREVE NO CINEMA
A Columbia Pictures acaba de comprar os direitos de adaptação
para o cinema da Trilogia dos anjos, a saga fantástica e romântica de
autoria de Tom Boyd.
A companhia dos anjos e Memórias de um anjo — dois títulos
familiares para os milhões de leitores que, entusiasmados, devoraram
da primeira à última página os dois primeiros volumes da trilogia.
As filmagens para a adaptação do primeiro livro devem começar
muito em breve.
* * *

De: patricia.moore@speedaccess.com
Para: thomas.boyd2@gmail.com
Data: 12 de setembro de 2008
Assunto: Curar
Bom dia, sr. Boyd.
Faz tempo que quero lhe escrever. Meu nome é Patricia, tenho 31 anos e
crio dois filhos sozinha. Acompanhei até o último suspiro o homem que amava e
com quem havia acabado de formar uma família. Ele sofria de uma doença
neurológica que lhe foi sugando todas as forças. Saí muito mais destruída dessa
fase da minha vida do que ouso confessar. Nossa história foi tão curta... Foi
durante o período que se seguiu ao nosso drama que descobri seus livros.
Encontrei refúgio em suas histórias e saio delas em harmonia comigo
mesma. Em seus romances, os personagens geralmente têm a oportunidade de
mudar o próprio destino, bem como o passado, e corrigir seus erros. Quanto a
mim, tudo que peço é uma oportunidade de amar e ser amada novamente.
Obrigada por ter me ajudado a me reconciliar com a vida.

* * *
(PARIS MATIN — 12 DE OUTUBRO DE 2008)

AURORE VALANCOURT: TALENTO
REAL OU FRAUDE DA MÍDIA?
A multidão das noites de gala se espremia ontem no Teatro dos
Champs-Élysées.

Por causa de sua imagem veiculada pela mídia, a jovem e
brilhante musicista continua despertando curiosidade.
No programa, o concerto Imperador, de Beethoven, e na
segunda parte Improvisos, de Schubert, uma programação cativante
que não correspondeu às expectativas.
A despeito da técnica irretocável, o concerto foi executado sem
alma e sem lirismo. Não hesitamos em afirmar: Aurore Valancourt é
mais um produto de marketing do que a genial pianista que aparece
na televisão. Sem o visual e o rosto de anjo, não passaria de uma
instrumentista comum, pois o “fenômeno Valancourt” se sustenta
somente em uma engrenagem bem lubrificada, que habilmente
conseguiu transformar uma intérprete mediana em uma estrela
adorada.
O mais triste nisso tudo é que sua imaturidade musical não
tenha impedido o público, literalmente magnetizado por sua imagem,
de aplaudi-la fervorosamente.
* * *
De: myra14.washington@hotmail.com
Para: thomas.boyd2@gmail.com
Data: 22 de outubro de 2008
Assunto: Livros diferentes dos outros...
Bom dia, sr. Boyd.
Meu nome é Myra e tenho 14 anos. Sou uma “jovem da periferia”, como
dizem nos jornais. Estudo na escola de MacArthur Park e vi sua palestra quando
você esteve na nossa classe. Eu nunca imaginei que um dia me interessaria por
romances, mas fiquei apaixonada pelos seus. Economizei para comprar o
segundo livro, mas, como não juntei dinheiro suficiente, passei longas horas na
Barnes & Nobles para ler, em muitas vezes, os capítulos...
Simplesmente obrigada.

* * *

(TMZ.COM — 13 DE DEZEMBRO DE 2008)

AURORE E TOM AGARRADINHOS
NO SHOW DO KINGS OF LEON?
A banda Kings of Leon fez uma apresentação fantástica no
sábado, no Fórum de Los Angeles. Em meio à multidão que foi
aplaudir a banda de rock de Nashville, a pianista Aurore Valancourt e
o escritor Tom Boyd pareciam bem juntinhos. Olhares cúmplices,
sussurros ao pé do ouvido, mãos na cintura. Resumindo, os dois são
bem mais que amigos. Aliás, as fotos a seguir não mentem. Que o
leitor julgue por si só...

* * *
(TMZ.COM — 3 DE JANEIRO DE 2009)

AURORE VALANCOURT E TOM BOYD:
JOGGING APAIXONADO
Desejo de manter a forma ou programa de namorados? Aurore
Valancourt e Tom Boyd desfrutaram de uma longa sessão de jogging
ontem nas pistas ainda brancas de neve do Central Park. [...]
* * *
(TMZ.COM — 18 DE MARÇO DE 2009)

AURORE VALANCOURT E TOM BOYD PROCURAM
APARTAMENTO EM MANHATTAN
* * *
(USA Today — 10 de abril de 2009)

NOVO LIVRO DE TOM BOYD SERÁ
LANÇADO ANTES DO FIM DO ANO
A Doubleday divulgou ontem a seguinte nota: o último volume
da saga de Tom Boyd será publicado no próximo outono. Grande
notícia para os fãs do romancista.
Mix-Up in Heaven, o último título da Trilogia dos anjos, deverá
ser um dos grandes sucessos do ano.
* * *
(ENTERTAINMENT TODAY — 6 DE MAIO DE 2009)

TOM PROCURA O ANEL PERFEITO PARA AURORE
O escritor passou três horas na Tiffany de Nova York à procura
do anel perfeito para a mulher com quem tem sido visto
constantemente nos últimos meses.
Nas palavras da vendedora: “Ele parecia muito apaixonado e
preocupado em escolher uma joia que deslumbrasse a namorada”.
* * *

De: svetlana.shaparova@hotmail.com
Para: thomas.boyd2@gmail.com
Data: 9 de maio de 2009
Assunto: A lembrança de um amor
Prezado sr. Boyd,
Antes de qualquer coisa, queira me desculpar pelos erros de ortografia.
Sou russa e falo mal inglês. Ganhei seu livro de um homem que eu amava e que
conheci em Paris. Ao me dar o livro, ele simplesmente disse: “Leia e
compreenderá”. Esse homem (o nome dele era Martin) e eu não estamos mais
juntos, mas sua história me faz lembrar o laço que nos unia e que me fazia sentir
viva. Quando leio o que você escreve, entro em minha bolha. Esta mensagem,
caso a leia, é para lhe agradecer e lhe desejar muito sucesso em sua vida
particular.
Svetlana

* * *
(ONL!NE — 30 DE MAIO DE 2009)

AURORE VALANCOURT E TOM BOYD
DISCUTEM EM RESTAURANTE
* * *
(ONL!NE — 16 DE JUNHO DE 2009)

AURORE VALANCOURT ESTARIA
TRAINDO TOM BOYD?
* * *
(TMZ.COM — 2 DE JULHO DE 2009)

AURORE VALANCOURT E TOM BOYD:
O FIM DE UMA PAIXÃO
A famosa pianista, que nos últimos meses vivia uma bela
história de amor com o escritor Tom Boyd, foi vista na semana
passada na companhia de James Bugliari, baterista da banda de rock
The Sphinx.
* * *
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