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A História de Ceci

LUCINDA RILEY nasceu na 
 Irlanda e, após uma carreira inicial como 
atriz de cinema, teatro e televisão, escre-
veu seu primeiro livro aos 24 anos. Suas 
obras já foram traduzidas para mais de 
30 idiomas e venderam mais de 10 mi-
lhões de exemplares em todo o mundo. 
Ela está na lista de autores mais vendi-
dos do The Sunday Times e do The New 
York Times. 

Lucinda atualmente está escrevendo a sé-
rie As Sete Irmãs, inspirada na mitologia 
da famosa constelação. Os três primeiros 
livros, As Sete Irmãs, A irmã da tempestade 
e A irmã da sombra, ficaram em primeiro 
lugar na lista de mais vendidos em toda 
a Europa, e os direitos para uma série de 
televisão já foram adquiridos por uma 
produtora de  Hollywood.

Quando não está escrevendo, viajando 
ou correndo atrás dos filhos, ela adora 
ler livros de outros autores, com uma 
taça ou duas de Provençal rosé.
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Ceci D’Aplièse sempre se sentiu um peixe fora d’água. Após a 

morte do pai adotivo e o distanciamento de sua adorada irmã Estrela, ela 

de repente se percebe mais sozinha do que nunca. Depois de abandonar 

a faculdade, decide deixar sua vida sem sentido em Londres e desvendar 

o mistério por trás de suas origens. As únicas pistas que tem são uma fo-

tografia em preto e branco e o nome de uma das primeiras exploradoras 

da Austrália, que viveu no país mais de um século antes.

A caminho de Sydney, Ceci faz uma parada no único local em que já se 

sentiu verdadeiramente em paz consigo mesma: as deslumbrantes praias 

de Krabi, na Tailândia. Lá, em meio aos mochileiros e aos festejos de 

fim de ano, conhece o misterioso Ace, um homem tão solitário quanto 

ela e o primeiro de muitos novos amigos que irão ajudá-la em sua jornada.

Ao chegar às escaldantes planícies australianas, algo dentro de Ceci res-

ponde à energia do local. À medida que chega mais perto de descobrir a 

verdade sobre seus antepassados, ela começa a perceber que afinal talvez 

seja possível encontrar nesse continente desconhecido aquilo que sempre 

procurou sem sucesso: a sensação de pertencer a algum lugar.

Em A irmã da pérola, quarto volume da série  
As Sete Irmãs, duas jovens de séculos diferentes  
têm seus destinos cruzados numa emocionante  

história sobre amor, arte e superação.
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“A série das Sete Irmãs  
é um fenômeno notável.”  

– Lancashire Post

“Lucinda Riley criou uma série  
que vai agradar a todos os leitores 

de Kristin Hannah e Kate Morton.”  
– Booklist

Filha de um pastor em Edim-
burgo, no início do século XX, Kitty 
McBride é presenteada com a chance 
de deixar seu ambiente opressivo e ir 
para a Austrália como dama de com-
panhia da Sra. McCrombie. Em Ade-
laide, seu destino se entrelaça com o da 
família da velha aristocrata, incluindo 
seus dois jovens sobrinhos: o impetuo-
so Drummond e o ambicioso Andrew, 
gêmeos idênticos, porém em tudo di-
ferentes, além de herdeiros de um prós-
pero comércio de pérolas.

Seu bilhete para uma nova terra oferece 
todas as oportunidades de aventura com 
que ela sempre sonhou e um amor que 
ela jamais poderia imaginar...

Cem anos depois, Ceci D’Aplièse de-
cide seguir o exemplo das irmãs e ir 
atrás de sua família biológica. Seguindo 
as coordenadas deixadas pelo pai ado-
tivo antes de morrer, ela parte rumo à 
Austrália, e se vê refazendo os intrin-
cados passos de Kitty à medida que 
procura descobrir a própria história 
– uma narrativa improvável que envol-
ve uma pérola amaldiçoada e um mer-
gulho mágico na arte aborígine.

Outros títulos da série:
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