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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. 

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



Siedem Sióstr
Najstarsza z sióstr Maja, idąc za 
wskazówkami Pa Salta, dociera do Rio de 
Janeiro, gdzie przystojny brazylijski 
pisarz pomaga jej odkryć zagmatwaną 
przeszłość rodziny. 

Osiemdziesiąt lat wcześniej jej 
prababka Izabela, córka plantatora 
kawy, na życzenie ojca zaręczyła się z 
arystokratą, którego nie kochała. 
Narzeczony był na tyle wspaniałomyślny, 
że zgodził się na jej wyjazd z 
przyjaciółką do Paryża. W tętniącym 
życiem mieście dziewczyna spotkała 
ambitnego młodego rzeźbiarza.



Siostra Burzy
Druga z sióstr Ally postanawia 
skorzystać z rady zmarłego ojca i 
odnaleźć własne korzenie. W tym 
celu wyrusza do mroźnej Norwegii, 
gdzie dowiaduje się o Annie 
Landvik. Żyjąca przeszło sto lat 
temu dziewczyna pochodząca  z 
małej wioski w górach,  otrzymuje 
szansę wyjazdu do Christianii, aby 
śpiewać na premierze poematu 
Henrika Ibsena „Peer Gynt”. 



Siostra Cienia
Trzecia z sióstr Star otrzymuje w 
spadku od ojca wizytówkę i figurkę kota, 
które wiodą ją do uroczego londyńskiego 
antykwariatu. 
Sto lat wcześniej niezależna Flora 
MacNichol wiedzie spokojne życie w 
domu położonym w malowniczej Krainie 
Jezior w północno-zachodniej Anglii. 
Wkrótce jest zmuszona wyjechać do 
Londynu, gdzie trafia do domu jednej z 
najbardziej znanych i szanowanych w 
społeczeństwie edwardiańskiej Anglii 
kobiet, Alice Keppel. Flora będzie musiała 
wybierać pomiędzy prawdziwą miłością a 
lojalnością wobec chlebodawcy.



Siostra Perły
Czwarta z sióstr CeCe postanawia opuścić 
Anglię, by podążyć do Australii. Jedyne, co 
ma, to czarno-białe zdjęcie i nazwisko 
pionierki, która ponad sto lat wcześniej 
walczyła o przetrwanie na tym 
niegościnnym lądzie.
Rok 1906. Kitty McBride, córka 
duchownego z Edynburga, wyrusza w 
podróż do Australii jako towarzyszka 
zamożnej pani McCrombie. Na nowym 
kontynencie poznaje braci bliźniaków –
porywczego Drummonda i ambitnego 
Andrew – spadkobierców fortuny, której 
ich rodzina dorobiła się na poławianiu i 
handlu perłami. Musi wybierać między 
głosem serca i rozsądkiem.



Siostra Księżyca
Piąta z sióstr Tiggy po śmierci ojca 
przeprowadza się do dzikiej Szkocji, by 
robić to, co zawsze kochała opiekować się 
zwierzętami. Trafia do odosobnionej 
posiadłości Kinnaird, której właścicielem 
jest tajemniczy Charlie. Wkrótce 
spotyka odwiecznego mieszkańca 
majątku: starego Cygana, który wskazuje 
jej drogę do Granady. Tiggy odkrywa 
swój związek z członkami słynnej 
cygańskiej społeczności Sacromonte, 
którzy zostali zmuszeni do ucieczki ze 
swych domów podczas wojny domowej 
oraz z La Candelą, największą tancerką 
flamenco swojego pokolenia. 



Siostra Słońca
Szósta z sióstr Elektra jest olśniewająco 
piękną top modelką  Ma wszystko: sławę, 
pieniądze, w rzeczywistości Elektra stoi na 
skraju załamania. By poradzić sobie ze 
stratą adopcyjnego ojca, Elektra sięga po 
alkohol i narkotyki. I właśnie wtedy dostaje 
list od nieznajomej, która twierdzi, że jest 
jej babką.

W 1939 roku Cecily Huntley-Washington 
przybyła z Nowego Jorku do Kenii, by 
leczyć złamane serce. Poznaje tam Billa 
Forsytha, zatwardziałego kawalera, 
utrzymującego kontakty z plemieniem 
Masajów. W obliczu nadchodzącej 
katastrofy, gdy wiadomo, że wojna jest już 
nieunikniona, Cecily decyduje się przyjąć 
oświadczyny Billa. 



Inne książki tej autorki

Przepiękne historie, które przenoszą nas w inny świat.

Gorąco polecamy


