


Sentiu a pele formigar com uma pre-

monição. Algo ruim havia acontecido, 

tinha certeza. E aquelas três crianças 

agora dependiam dela, da inconsequen-

te Becca, para que tudo ficasse bem. De-

sejou que estivesse à altura da missão.
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Numa casa de um bairro elegaNte, as histórias  

de duas mulheres voltam a se cruzar...

Rachel e Becca são irmãs postiças que nunca se deram muito 

bem. Rachel é considerada a bem-sucedida da dupla: um 

casamento feliz, três filhos e uma casa grande, além de uma 

carreira invejável. Enquanto isso, a artística Becca pula de 

um emprego sem futuro para outro, divide um apartamento 

precário com uma colega excêntrica e já desistiu de encon-

trar o amor.

Com o passar dos anos, elas acabam se afastando e perdendo 

contato, mas um dia, quando Rachel não volta para casa à 

noite, seus filhos pedem a ajuda de Becca. Uma vez lá, ela 

logo percebe que a situação é bem diferente do que imagina-

va: a irmã se divorciou, sua carreira glamorosa desmoronou 

e as crianças vivem em pé de guerra. E o pior de tudo é que 

ninguém tem ideia de onde ela pode estar.

À medida que desvenda os segredos de Rachel, Becca é for-

çada a encarar algumas verdades desagradáveis sobre a pró-

pria vida, e o futuro parece incerto. 

Mas às vezes a felicidade pode aparecer nos lugares mais 

inusitados...

Lucy Diamond cresceu em Not

tingham e estudou literatura inglesa na 

Leeds University. Trabalhou em algu

mas editoras e na BBC, e hoje é auto

ra de mais de 10 romances, sendo pu 

 blicada em 15 idiomas e sempre figu

rando na lista de mais vendidos do 

The Sunday Times. Lucy mora em Bath 

com o marido e os três filhos.

“Ninguém cria personagens tão di

vertidos e cativantes quanto Lucy 

Diamond.” 
– Cathy Bramley, autora de

A Patchwork Family

Becca podia não ser próxima da irmã, 

mas sabia instintivamente que aquilo 

não era típico dela. Organizada, contro-

ladora, bem-sucedida – aquela, sim, era 

Rachel. 

À medida que o relógio marcava as ho-

ras e a noite avançava, Becca ficava cada 

vez mais insegura sobre o que fazer. Não 

queria dormir no quarto da irmã, com 

medo de Rachel chegar de madrugada e 

ter um ataque. Tampouco pensara em 

pedir um cobertor para se acomodar 

no sofá. Não que estivesse cansada. A 

cabeça dela girava, repassando listas de 

coisas para fazer caso Rachel ainda não 

tivesse voltado pela manhã. Para come-

çar, cuidar das crianças, é claro, tentan-

do passar uma impressão de normali-

dade. Depois, entrar em contato com 

os amigos e colegas da irmã, para ver se 

alguém a tinha visto.

Aquilo tudo era estranho demais para 

expressar em palavras. 

“Um livro maravilhoso, repleto de momentos de ternura.” – Novelicious  

Uma vida
nova...

... pode estar onde você
menos espera!


