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Brytyjska pisarka pochodzenia irlandzkiego. Zadebiutowała w 
wieku dwudziestu czterech lat powieścią Lovers and Players 
(nieprzetłumaczona na język polski). W Polsce ukazało się 
15 powieści autorki, do najbardziej znanych z nich należy seria 
Siedem Sióstr. Książki Lucindy Riley zostały przetłumaczone na 
ponad 30 języków.



Siedem Sióstr

Seria Siedem Sióstr opowiada historie adoptowanych 
dziewcząt. Każda urodziła się w innej części świata i ułożyła 
sobie życie z dala od pozostałych sióstr. Przybrany ojciec –
tajemniczy Pa Salt – nadał im imiona mitycznych Plejad. 
Kiedy sześć młodych kobiet dowiaduje się o jego śmierci, 
wszystkie, niczym ptaki do gniazda, sfruwają do rodzinnego 
domu – bajecznego zameczku nad Jeziorem Genewskim.
Na miejscu okazuje się, że Pa Salt zostawił każdej z nich w 

spadku zaszyfrowane wskazówki dotyczące ich pochodzenia. 

https://www.taniaksiazka.pl/pakiet-siedem-siostr-tom-1-6-lucinda-riley-p-
1433440.html



Sekret listu

Śmierć wielkiego aktora Jamesa Harrisona wywołuje poruszenie nie 
tylko w Wielkiej Brytanii. Dziennikarka Joanna Haslam, idąc na 
nabożeństwo żałobne, w którym ma uczestniczyć wiele słynnych 
osób, liczy na smakowite kąski mogące poprawić jej pozycję w 
redakcji. Tymczasem uwagę dziennikarki odciąga pewna staruszka, 
uniemożliwiając jej polowanie na sensację.
Rozczarowana Joanna nie ma pojęcia, że dzięki nieznajomej otwiera 
się przed nią szansa na odsłonięcie długo skrywanej tajemnicy, która 
może wstrząsnąć monarchią. I nie wie, że są ludzie, którzy nie cofną 
się przed niczym, żeby tylko nie dopuścić, aby pewien napisany 
przed laty list miłosny wpadł w niepowołane ręce. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4844098/sekret-listu



Tajemnice zamku

Emilie zawsze starała się żyć zupełnie inaczej niż jej arystokratyczni 
przodkowie. Marzyła, by zostać weterynarzem. W zupełności 
wystarczało jej paryskie mieszkanie, skromne życie i praca. Aż do 
śmierci matki, kiedy to stała się jedyną spadkobierczynią zamku na 
południu Francji. Wspomnienie czasów dzieciństwa, kiedy świat 
zaczynał się i kończył w starej bibliotece pełnej regałów z książkami, 
oraz czytającego z nią ojca powstrzymują Emilie przed sprzedażą 
nieruchomości. Przeglądając stare woluminy, Emilie natrafia na 
wypełniony wierszami notatnik i znajduje nić łączącą ją z 
przeszłością oraz ślad tajemniczej i pięknej Sophie, której tragiczna 
historia na zawsze zmieniła losy rodziny Emilie.
Rok 1943. Młoda agentka brytyjskiego wywiadu, Constance, po 
przyjeździe do Francji natychmiast zostaje odcięta od łączników. 
Przypadkowo trafia do domu francuskich arystokratów. Musi zmierzyć 
się z intrygami i niebezpieczeństwami oraz stanąć przed wyborami, 
których konsekwencje wyznaczą losy przyszłych pokoleń. 

https://www.taniaksiazka.pl/tajemnice-zamku-lucinda-riley-p-
1212354.html?q=tajemnice+zamku&sgtype=prodonecol



Sekrety Heleny

Dwadzieścia cztery lata temu Helena spędziła magiczne wakacje 
na Cyprze. Zakochała się wtedy pierwszy raz. Gdy ojciec chrzestny 
zostawia jej w spadku popadającą w ruinę willę Pandora, Helena 
powraca na słoneczną wyspę, by wraz z rodziną spędzić tam 
wakacje. Idylliczny krajobraz wyspy skrywa jednak gęstą pajęczynę 
sekretów. Helena za nic nie pozwoli, by dowiedzieli się o nich 
William i Alex, jej mąż i syn.
Przeżywający udręki dorastania trzynastoletni Alex jest rozdarty 
pomiędzy potrzebą chronienia ukochanej matki za wszelką cenę, 
a nieuniknioną koniecznością zmierzenia się z dorosłymi problemami. 
Jednocześnie rozpaczliwie pragnie się dowiedzieć, kim był jego 
prawdziwy ojciec…
Przypadkowe spotkanie Heleny z jej ukochanym sprzed lat uruchamia 
lawinę wypadków, w wyniku których zderzenie teraźniejszości z 
przeszłością staje się nieuniknione. Helena i jej syn wiedzą, że kiedy 
Pandora odkryje swoje tajemnice, nic już nie będzie takie jak 
dawniej...

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4880763/sekret-heleny



Drzewo Anioła

Po trzech dekadach Greta Simpson wraca do Marchmont Hall, 
urokliwej walijskiej posiadłości, którą musiała opuścić. Właściciel, 
stary przyjaciel, zaprasza ją na Boże Narodzenie, licząc na to, że 
znajome kąty poruszą coś w jej podświadomości i staną się kluczem 
do odzyskania utraconej pamięci. Bo po wypadku, któremu Greta 
uległa przed laty, w jej umyśle zatarł się wszelki ślad po burzliwych 
zdarzeniach z długiego okresu jej życia. Lekarze orzekli, że amnezja 
jest spowodowana traumą. Greta nie pamięta… bo nie chce 
pamiętać. Czy nie byłoby więc lepiej, żeby nie wracała do 
przeszłości? Czy to, co może odkryć o sobie i swojej pięknej córce –
aktorce, która jako mała dziewczynka rozpoczęła karierę gwiazdy 
filmowej – nie okaże się gorsze od niewiedzy? I czy na odnalezienie 
miłości jej życia i tak nie jest już za późno?
Saga pełna zawiłych relacji rodzinnych i mrocznych sekretów, które 
rzucają cień na kolejne pokolenia. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4961600/drzewo-aniola



Róża Północy

Sędziwa Hinduska, Anahita Chaval, w dniu swoich setnych urodzin, 
przekazuje prawnukowi manuskrypt, w którym opisała historię 
swojego życia. Młody Ari Malik, skoncentrowany na pracy i karierze, 
chowa babcine opowieści do szuflady. Po latach, spełniony w życiu 
zawodowym, ale rozczarowany swoim życiem osobistym, sięga po 
wspomnienia Anahity. Podążając tropami tajemnic przeszłości trafia 
z upalnych kolorowych Indii do ponurej i mrocznej rezydencji 
Astbury w angielskim hrabstwie Devon. Tam poznaje jej 
tajemniczego właściciela i … gwiazdę filmową z Hollywood. 
Mroczne sekrety, które kładą się cieniem na historii szlachetnego 
rodu Astbury, połączą ich losy.

„https://lubimyczytac.pl/ksiazka/304126/roza-polnocy



Pokój motyli

Posy Montague wkrótce skończy siedemdziesiąt lat. Wciąż mieszka 
w rodzinnym domu w malowniczym Suffolk, gdzie spędziła idylliczne 
dzieciństwo, łapiąc motyle z ukochanym ojcem, i gdzie wychowała 
własne dzieci. Choć z posiadłością wiążą ją cenne wspomnienia, Posy
wie, że będzie musiała podjąć trudną decyzję i sprzedać 
podupadające domostwo.
Freddie, jej pierwsza miłość, człowiek, który pięćdziesiąt lat temu 
złamał jej serce i porzucił, wyłania się z przeszłości niczym duch. 
Posy nie jest na to gotowa – zmaga się z finansowymi kłopotami 
swojego starszego syna, Sama, i z nieoczekiwanym powrotem 
młodszego syna, Nicka. Wkrótce okaże się, że Freddie i jej rodzinny 
dom skrywają mroczną tajemnicę.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4889377/pokoj-motyli



Dziewczyna z Neapolu

Rosanna Menici, piękna Włoszka, która zrobiła zawrotną karierę w 
jednej z najsłynniejszych oper świata, spisuje dla syna pamiętnik, by 
wyjaśnić trudne uczucie, jakie łączyło ją z jego ojcem. Rosanna 
poznała Roberta w 1966 roku, kiedy śpiewała na rodzinnej 
uroczystości. Tego dnia znalazła miłość i drogę, jaką potem potoczyło 
się jej życie. Za radą dużo starszego Roberta Rosanna zaczęła uczyć 
się śpiewu, by po latach zostać najważniejszą solistką La Scali. Kiedy 
jako dorosła kobieta przekroczyła próg mediolańskiej opery, musiała 
zmierzyć się nie tylko z presją wywieraną na artystów, ale też z 
trudnym charakterem Roberta, którego mimo lat nie przestała kochać. 
I choć pojawiła się szansa na odwzajemnienie jej uczucia, na drodze 
stanęła im przeszłość…

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4936292/dziewczyna-z-neapolu



Dom orchidei

Julia Forrester, znana pianistka, wychowała się w miejscu wolnym od 
trosk – w Wharton Park, pięknej rezydencji na angielskiej prowincji. 
Pod czułą ręką jej dziadka, ogrodnika, wspaniałe kwiaty ogrodów 
Wharton bujnie rozkwitały, przynosząc sławę całej posiadłości.
Kiedy więc dorosła Julia musi zmierzyć się z życiową tragedią, 
postanawia wrócić do spokojnej krainy dzieciństwa. Ale na miejscu 
zastaje ruinę…
Obecnym dziedzicem rezydencji jest Kit Crawford, który planuje jak 
najszybciej ją sprzedać. Podczas zarządzonych przez niego prac 
remontowych robotnicy odnajdują pamiętnik z II wojny światowej, 
napisany przez syna ówczesnego właściciela majątku. Dzięki niemu 
Julia i Kit przenoszą się w czasie, do świata Olivii i Harry’ego 
Crawfordów, i dowiadują o nieszczęśliwej miłości angielskiego 
arystokraty. Z opowieści babki Julii, niegdyś pokojówki w Wharton 
Park, wyłania się bolesna historia oparta na zdradzie, kłamstwie i 
cierpieniu, które na zawsze połączyły losy dwóch rodzin.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4921322/dom-orchidei?


