


“A irmã do sol é o livro mais 
fascinante e ousado de Lucinda.” 

– Lancashire Evening Post 

“Uma verdadeira aula de escrita.” 
– The Sun

Em 1939, Cecily Huntley-Morgan 
viaja de Nova York para o Quênia 
tentando superar um coração partido. 
Ela se hospeda na casa de sua madri-
nha, Kiki Preston, membro do infame 
Grupo do Happy Valley – europeus e 
americanos ricos que vivem de modo 
extravagante nas belas planícies do país. 

É lá que ela conhece Bill Forsythe, um 
solteirão que divide seu tempo entre 
safáris e a criação de gado, convivendo 
mais com a tribo maasai do que com 
seus compatriotas britânicos.

Com a Europa à beira da guerra, e 
após fazer uma descoberta inesperada, 
Cecily decide aceitar uma surpreen-
dente proposta de Bill. Indo morar no 
remoto Wanjohi Valley, ela se vê su-
bitamente solitária – até que conhece 
uma jovem acampada na fl oresta e faz 
a ela uma promessa que mudará a pró-
pria vida para sempre. 

Quase sete décadas depois, Electra 
D’Aplièse se senta para ouvir a história 
de uma mulher desconhecida que afi r-
ma ser sua avó biológica. Ela não sabe 
quem são os personagens nem de que 
maneira suas vidas estão conectadas, 
mas, conforme a narrativa se desenro-
la, tudo começa a fazer sentido... 

Electra D’Aplièse parece ter a vida perfeita: uma carreira de 

sucesso como modelo, uma beleza inegável e uma vida amorosa agitada 

com homens bonitos e infl uentes. 

No entanto, longe dos holofotes, Electra está desmoronando. Com a 

morte do pai adotivo, Pa Salt, e o recente término de um relacionamento, 

ela afunda em seus vícios, incapaz de pedir ajuda à família e aos amigos.

É nesse momento conturbado que Electra recebe uma carta inesperada. 

Uma mulher chamada Stella Jackson afi rma ser sua avó... e ela tem uma 

longa história para contar.

É assim que Electra mergulha numa saga emocionante que envolve as 

turbulências da guerra, a militância por direitos civis e um amor que 

ultrapassa barreiras sociais. Todo o seu passado se revela para ajudá-la a 

entender o presente e, quem sabe, mudar seu futuro.

Em A irmã do sol, sexto livro da série As Sete Irmãs,
Lucinda Riley leva o leitor das movimentadas ruas 
de Nova York às magnífi cas planícies do Quênia 

para contar uma história de luta e independência, 
sobre os sacrifícios que fazemos por amor.
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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 traduzi-
das para 37 países e venderam mais de 
25 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 mi-
tologia da famosa constelação, que se 
tornou um fenômeno global. Todos 
os livros fi caram em primeiro lugar 
na lista de mais vendidos em diversos 
países ao redor do mundo, e os direi-
tos para uma série de televisão já fo-
ram adquiridos por uma produtora de 
Hollywood.

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

www.lucindariley.com
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Mais de 25 milhões de livros vendidos
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