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Del fyra i den populära serien om De sju systrarna!

Den konstnärliga CeCe har alltid känt sig som en utböling. Efter att
systrarnas adoptivfar Pa Salt, som hans döttrar tillgivet kallar honom
gått bort står hon ensam kvar utan sin ständiga skugga, systern Star.
Hon hoppar av konstskolan, där hon ändå vantrivts, och med en

känsla av att inte ha något att förlora går hon på första bästa plan till
Thailand. På Krabis vackra stränder möter hon den mystiske Ace, en

man till synes lika ensam som hon själv, men med mörka
hemligheter ...

Etthundra år tidigare reser Kitty McBride, prästdotter från
Edinburgh, till Australien som sällskapsdam. Väl på plats möts hon
av upplevelser hon aldrig kunnat drömma om, inte minst i form av
de två tvillingbröderna Drummond och Andrew McCrombie den ene

vild och äventyrlig, den andre ambitiös arvtagare till ett
framgångsrikt pärlfiskeföretag. CeCe inser när hon utforskar sin

ledtråd, ett svartvitt fotografi, att även hon måste resa till Australien,
och på den avlägsna och vilda kontinenten väcks för första gången en



känsla av tillhörighet inom henne när hon utforskar aboriginernas
historia och de dramatiska händelserna kring Kitty och familjen

McCrombie.

Lucinda Riley skildrar en ung kvinnas sökande efter rötter och
identitet på ett hänförande sätt och väver samman hennes levnadsöde
med ett trollbindande historiskt drama. Den här berättelsen om en
sagolik pärla och människorna som korsat dess väg hör utan tvekan
hemma i det juvelskrin som rymmer vårens bästa romaner. Johannas

Deckarhörna

För att veta mer om vad som ligger bakom inspirationen till den här
romansviten, inkluderat den grekiska mytologin,

stjärnkonstellationen Plejaderna och armillarsfärer, besök gärna
Lucindas hemsida www.lucindariley.com

På hemsidan finns även information om de verkliga händelser,
platser och människor som figurerar i den här boken: Albert

Namatjira, The Lost Children och Roseatepärlan, som sägs ha en
förbannelse vilande över sig.
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