


Autora da série As Sete Irmãs

“Lucinda Riley é uma das autoras mais poderosas
da fi cção histórica.” – Historical Novel Society
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“Romance, fi cção histórica e 

drama familiar misturados em uma 

narrativa maravilhosa, que também 

vai agradar aos fãs de Kate Morton.” 

– Library Journal

“Uma história cativante que 

entremeia múltiplas tramas e 

reviravoltas surpreendentes, 

com um quê de conto de fadas.”

– Kirkus Reviews

Meu querido Ari,

Quando você estiver lendo isto, eu já 

terei partido. Junto a esta carta se-

guem os detalhes da morte de meu 

fi lho Moh. A data e a hora exatas em 

que ele morreu. Segue também seu 

atestado de óbito original. Como você 

poderá ver, as datas não coincidem. 

Isso não deve signifi car nada para 

você agora, meu querido bisneto, mas 

no futuro, caso você decida investigar 

o que aconteceu com ele, talvez am-

bas as datas sejam relevantes.

Enquanto isso, até nos reencontrar-

mos em outro lugar, deixo-lhe o meu 

amor. Lembre-se sempre de que nós 

nunca somos realmente senhores de 

nosso destino. Use seus ouvidos para 

escutar, seus olhos para ver, e sei que 

você saberá o que fazer.

Sua bisavó que o ama,

Anahita

L ucinda 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 
mitologia 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 
 Arqueiro publicou A garota italiana, A 
árvore dos anjos, O segredo de Helena, 
A casa das orquídeas, A carta secre-
ta, A garota do penhasco e A sala das 
 borboletas.

www.lucindariley.com
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“Mais uma vez Lucinda cria uma história extraordinária, 
com personagens fascinantes. Atravessando quatro 

gerações e viajando dos grandiosos palácios indianos até 
a propriedade de um lorde britânico, esta é uma trama 

arrebatadora de amores perdidos e encontrados.” – Booklist

Vinda de uma família nobre mas empobrecida, Anahita nutre 
uma forte amizade com a obstinada princesa Indira, fi lha de 
um marajá. Escolhida para ser sua acompanhante ofi cial, ela vai 
para a Inglaterra com a amiga logo antes do início da Primeira 
Guerra. Lá, conhece Donald Astbury – o relutante herdeiro de 
uma magnífi ca propriedade – e sua mãe manipuladora.

Noventa anos depois, Rebecca Bradley é uma estrela de cine-
ma americana reverenciada por todos. Quando seu conturba-
do namoro com outra celebridade toma um rumo inesperado, 
ela fi ca aliviada por poder se refugiar da mídia em Dartmoor, 
uma remota região britânica, para gravar seu novo fi lme.

Logo após o início do trabalho no decadente casarão de Ast-
bury Hall, chega à locação Ari Malik, bisneto de Anahita, 
buscando investigar o passado de sua família. É então que ele 
e Rebecca começam a desvendar os segredos sombrios que há 
tempos assombram a dinastia dos Astbury...
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Morte no 
Internato

Autora da série As Sete Irmãs
Mais de 40 milhões de livros vendidos

Lucinda Riley nasceu na 
Irlanda e, após uma carreira inicial 
como atriz de cinema, teatro e televi-
são, escreveu seu primeiro livro aos 24 
anos. Suas obras já foram traduzidas 
para 37 países, vendendo mais de 40 
milhões de exemplares, e continuam a 
emocionar leitores de todas as cultu-
ras no mundo inteiro. 

Sua série As Sete Irmãs, inspirada na 
mitologia da famosa constelação, é um 
fenômeno global, com mais de 25 mi-
lhões de exemplares vendidos. Além de 
As Sete Irmãs, a Editora Arqueiro pu-
blicou A garota italiana, A árvore dos 
anjos, O segredo de Helena, A casa 
das orquídeas, A carta secreta, A garo-
ta do penhasco, A sala das borboletas
e A rosa da meia-noite, assim como
Graça e o Anjo do Natal, em coautoria 
com seu � lho Harry  Whittaker. 

Lucinda faleceu em 2021, cercada 
pela família, em sua casa.

www.lucindariley.com

Jazz saiu do quarto em silêncio. En-

quanto atravessava o corredor, ela 

se perguntou se teria sido enviada 

em uma busca inútil só para agra-

dar a um amigo do comissário. Por 

mais que quisesse extrair algo da-

quele caso, pelo que tinha visto até 

agora, as chances de ser um assas-

sinato eram pequenas.

De repente, os recursos com os quais 

ela sempre contava quando investi-

gava os casos em Londres pareciam 

muito distantes. Lá, eles tinham mão 

de obra, computadores, perícia, todas 

as ferramentas à disposição. Miles 

fi zera uma brincadeira sobre Miss 

Marple, mas era exatamente assim 

que ela se sentia. Como poderia in-

terrogar oitocentos alunos e duzentos 

funcionários com a ajuda de apenas 

dois detetives?

Talvez, pensou, com uma raiva re-

pentina, aquele fosse um caso que 

o comissário Norton lhe delegara 

só para mantê-la ocupada. Ou seria 

para testá-la?

Imaginou o rosto da mãe de Charlie, 

sentiu sua desolação e tentou se con-

centrar nisso.

Não havia como voltar atrás. Seu pa-

pel era descobrir a verdade.
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Obra inédita da aclamada Lucinda Riley, Morte no internato
é um romance policial com uma trama instigante e a escrita 

envolvente que se tornaram marca registrada da autora.

A morte repentina de um estudante na Escola St. Stephen – um 
internato na região mais remota de Norfolk – é um aconteci-
mento chocante que seu diretor faz questão de encarar apenas 
como um acidente infeliz.

Porém, a polícia local não descarta a possibilidade de um crime, 
e o caso traz de volta à ativa a inspetora Jazmine Hunter. Jazz se 
afastou da carreira policial em Londres, mas, relutante, concorda 
em participar da investigação como um favor a seu antigo chefe.

Ao analisar os detalhes da morte de Charlie Cavendish, ela des-
cobre que o garoto fazia bullying com diversos alunos e que 
alguns tiveram o motivo e a oportunidade de trocar os compri-
midos que ele tomava diariamente para controlar a epilepsia.

Para complicar a investigação, outro estudante some e um respei-
tado acadêmico morre na St. Stephen. Os novos acontecimentos 
trazem pistas importantes para o caso, mas, quando um dos sus-
peitos desaparece, Jazz se vê ainda mais enredada em mistérios.

Precisando enfrentar seus demônios pessoais, a inspetora per-
cebe que essa é a investigação mais desa� adora de sua carreira. 
O internato esconde segredos mais sombrios do que Jazz jamais 
poderia ter imaginado...
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