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– Estou com medo de que você se ma-

chuque de novo, pai.

– Não precisa ter medo, querida. Como 

sua mãe disse, eu sou indestrutível. – 

Ele sorriu. – Cuide dela enquanto eu 

estiver fora, está bem? Sei que ela fi ca 

triste quando está sozinha aqui.

– Eu sempre tento. Ela só fi ca triste 

porque te ama e sente sua falta.

– Meu Deus, Posy, como eu a amo. Pen-

sar nela, e em você, é tudo que me sus-

tenta quando estou voando. Não fazia 

muito tempo que estávamos casados 

quando esta maldita guerra começou.

– Você a ouviu cantando na boate em 

Paris e se apaixonou por ela na mesma 

hora, e depois a levou para a Inglaterra 

para se casarem antes que ela pudesse 

mudar de ideia. 

A história de amor dos meus pais era 

muito melhor do que qualquer uma dos 

meus livros de contos de fadas.

– É o amor que faz a magia aconte-

cer na vida, Posy. O amor pode fazer 

o mundo se iluminar e parecer lindo 

como agora. Prometa que, quando en-

contrar o amor, vai se agarrar a ele e 

não vai soltar nunca mais.

– Prometo, papai.

Ele deu um beijo na minha cabeça e 

voltou para dentro de casa.

Aquela foi a última conversa que tive 

com o meu pai.

Lucinda Riley nasceu na 
Irlanda e, após uma carreira inicial 
como atriz de cinema, teatro e tele-
visão, escreveu seu primeiro livro aos 
24 anos. Suas obras já foram publi-
cadas em 37 países e venderam mais 
de 20 milhões de exemplares em todo 
o mundo. Ela está na lista de autores 
mais vendidos do The Sunday Times e 
do The New York Times.

Lucinda atualmente está escrevendo 
a série As Sete Irmãs – inspirada na 
mitologia da famosa constelação –, 
que se tornou um fenômeno global. 
Os cinco primeiros livros fi caram em 
primeiro lugar na lista de mais ven-
didos em diversos países ao redor do 
mundo, e os direitos para uma série de 
televisão já foram adquiridos por uma 
produtora de Hollywood. 

Além de As Sete Irmãs, a Editora Ar-
queiro publicou A garota italiana, A 
árvore dos anjos, O segredo de Helena, 
A casa das orquídeas, A carta secreta
e A garota do penhasco.

www.lucindariley.com
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ehtikuva  “Um romance intenso e inspirador, 

com personagens perfeitamente delineados.” 
– Woman’s Own

Prestes a completar 70 anos, Posy Montague ainda vive na 
Admiral House, a mansão da família onde passou uma in-
fância idílica e criou os fi lhos. A casa, porém, está caindo aos 
pedaços e Posy sabe que chegou a hora de vendê-la.

Em meio a essa angustiante decisão, ela precisa lidar com os 
fi lhos: Sam está cada vez mais amargurado com os fracassos 
nos negócios e Nick acaba de retornar à Inglaterra depois de 
dez anos na Austrália.

Para completar, Posy reencontra Freddie, seu primeiro amor, 
que agora deseja explicar por que a abandonou cinquenta 
anos atrás. Ela reluta em acreditar nessa súbita afeição, per-
cebendo que ele tem um segredo devastador para revelar.

Mesclando narrativas do presente e do passado, A sala das 
borboletas é mais uma prova da habilidade de Lucinda para 
criar uma saga familiar inesquecível.
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