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Uma série norte-americana baseada
na série literária de mesmo

nome escrita por Sara Shepard.

A série que estreou em 2010, passa em Rosewood e
conta a história de cinco melhores amigas que

tinham bastantes segredos, até que um dia a mais
popular delas desaparece. Um ano depois, as
meninas cresceram e começaram a receber

mensagens de uma misteriosa pessoa que se auto-
intitula "A". No inicio, elas pensam que é Alison, mas
logo descobrem que Alison está morta, e que outra

pessoa está tomando a sua personalidade e
ameaçando contar seus segredos.

Pretty Little Liars



Alison DiLaurentis

Interpretada por Sasha Pieterse,
Alison era a "abelha rainha" de

seu grupo e a garota mais
popular na escola antes de seu
desaparecimento. Embora ela
cuidasse de seus amigos, ela
gostava de usar seus maiores

segredos contra eles para mantê-
los juntos, ela era encantadora,

manipuladora, e hábil em
encontrar maneiras de dar troco
em todos que a machucavam, e
muitas pessoas a odiavam por

isso.

Filha de Jessica DiLaurentis e Kenneth DiLaurentis;
Irmã de Jason DiLaurentis;
Foi enterrada viva pela própria mãe, e apareceu na
quarta temporada viva;
Se relacionou com Ian Thomas, Ezra Fitz, Cyrus
Petrillo, Gabriel Holbrook, Lorenzo Calderon, Elliott
Rollins e no final se casou com Emily Fields, com
quem teve duas filhas.



Spencer Hastings

Interpretada por Troian Bellisario,
Spencer Hastings era a inteligente
do grupo. De uma família rica, ela

tenta sempre agradar aos pais,
que mostram claramente mais

carinho pela sua meia-irmã mais
velha, Melissa Hastings, na qual,

não se davam muito bem. Ela foi a
única pessoa corajosa o suficiente
para enfrentar Alison. Na quarta

temporada, Spencer fazia o uso de
drogas para aumentar seu

desempenho nos estudos, onde,
insônia e paranóia eram alguns

dos sintomas..

Filha biologica de Mary Drake e Peter Hastings;
Mãe adotiva era Veronica Hastings;
Alex Drake era sua irmã gêmea;
Meia irmã de Melissa Hastings, Charlotte Drake e
Jason DiLaurentis;
Prima de Alison;
Se relacionou com Alex Santiago, Ian Thomas, Wren
Kingston, Caleb Rivers e Toby Cavanaugh, que no
final ficaram juntos.



Hanna Marin
Interpretada por Ashley Benson,
Hanna Marin era a sofisticada em
relação a moda, e lutava contra

problemas de auto-estima. Desde que
seus pais se divorciaram, Hanna vive

com a mãe. Ela se sente traída por seu
pai, que se casou novamente, e não se

dá bem com sua madrasta e a filha
dela. Quando sua amiga, Alison

desapareceu, Hanna transformou-se
na garota mais popular da escola. Ela

não era a mais brilhante do grupo,
mas consegue surpreender os que a
subestimam, com sua determinação,
Hanna conquista a todos, juntamente
com o carisma que tem, ela foi longe e

conseguiu o que tanto queria.

Filha de Ashley Marin e Tom Marin;
Roubava por diversão;
Se relacionou com Travis Hobbs, Gabriel Holbrook,
Sean Ackard, Jordan Hobart e Caleb Rivers, com
quem se casou no final.



Aria Montgomery
Interpretada por Lucy Hale, Aria

Montgomery é a artística do grupo, que
volta a Rosewood com sua família,

depois de passar um ano na Islândia.
Antes de Alison desaparecer Aria

descobriu que seu pai estava traindo sua
mãe com uma aluna, mas manteu

segredo. Meses após o segredo ser
revelado, seus pais se separaram, ela vai
em um bar e beija um cara mas logo no
seu primeiro dia de aula, ela descobre

que esse "cara", é na verdade, seu
professor de literatura, Ezra Fitz, eles

decidem continuar a relação em segredo
por algum tempo, até que finalmente,
tornam público o seu romance, após

vários problemas enfrentados.

Filha de Byron Montgomery e Ella Rose;
Irmã de Mike Montgomery;
Se relacionou com Noel Kahn, Jake, Andrew
Campbell, Jason DiLaurentis, Liam Greene e Ezra
Fitzgerald, com quem se casou no final;
Não pode ter filhos.



Emily Fields

Interpretada por Shay Mitchell,
Emily Fields é a esportiva do

grupo, era a melhor da natação
porém durante as temporadas

ela sofreu uma lesão no ombro e
não pode mais nadar. Emily era a
mais próxima de Alison antes de
seu desaparecimento, e também
estava apaixonada por ela. Emily

é homossexual, mas mantém isso
em segredo no começo da série,

revelando anos depois. 

Filha de Pam Fields e Wayne Fields;
Seu pai morreu;
Se relacionou com Ben, Maya St. Germain, Paige
McCullers e Alison, com quem se casou e teve duas
filhas.



"A"

"A" é o principal antagonista da série. "A"
está perseguindo e torturando as meninas
de forma implacável e criativa. Ameaçando
também, amigos e familiares delas. No final

da segunda temporada, é revelado que
Mona Vanderwaal é "A". Ela também era a

"A" que espreitava Alison antes de seu
desaparecimento. No entanto, quando ela é

enviada para o Sanatório Radley, ela é
recebida por CeCe Drake, quem a oferece

uma parceria e a ajuda criar uma equipe de
"A's", conhecida como "Equipe A".

A equipe era comandada por Cece Drake
que na verdade nasceu Charles e se tornou

Charlotte, ela tinha diversos ajudantes,
porém quando foi descoberta o jogo

acabou, mas o que ninguem sabia é que ia
aparecer a "A.D.", que foi comandada por

Alex Drake, irmã gemea de Spencer, mas no
final da série ela foi presa e essa

perturbação acabou de vez.



Pretty Little Liars estreou em 8 de junho de 2010
na ABC Family e seu último episódio foi ao ar 27
de junho de 2017, contendo 7 temporadas ao
total;
Uma série de mistério e suspense teen que foi
desenvolvida por Marlene King;
Ganhou diversos prêmios.

A série:



Cada liar nos deixou um
ensinamento!

Aria nos ensinou que vale a pena lutar pelo
que se ama;
Spencer nos ensinou que pensar rápido
pode salvar a sua vida;
Hanna nos ensinou que nem o acessório
mais caro vale mais que seu caráter;
Emilly nos ensinou que não devemos
esconder quem realmente somos;
Alison nos ensinou que é preciso ser forte
sempre;
Elas nos ensinaram que uma amizade
verdadeira supera qualquer obstáculo.


