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Thriller
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Lokatorka

Główna bohaterka Jane wprowadza się do bardzo nowoczesnego domu, który 

wcześniej zamieszkiwała kobieta o imieniu Emma. Kobiety nigdy się nie poznały, ale 

jest coś co je łączy. Dla obu przeprowadzka w to miejsce jest szansą na nowy start 

życiowy. Edward Mankford, który jest właścicielem domu i jednocześnie jego 

architektem, słynie ze specyficznego podejścia do swojej pracy i jej owoców. 

Mężczyzna wymaga, by osoby mieszkające w jego inteligentnym domu trzymały się 

surowego regulaminu. Dla bohaterki oznacza to zmianę dotychczasowego trybu 

życia oraz przyzwyczajeń.

Minimalistyczna i nowoczesna przestrzeń jest postrzegana przez najemcę jak 

szansa do rozpoczęcia wszystkiego od nowa, do uporządkowania swojego życia. 

Szybko okazuje się, że mieszkanie w tym nowoczesnym domu przybiera dość 

niecodzienną, a nawet dziwną formę.

https://www.taniaksiazka.pl/lokatorka-j-p-delaney-p-854810.html
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Perfekcyjna żona

Abbie budzi się pewnego dnia w szpitalu i zupełnie nie potrafi zrozumieć, co w nim 

robi. Okazuje się, że kilka lat temu umarła w dosyć niejasnych okolicznościach, a 

dzięki nowej technologii udało się przywrócić ją do życia - nigdy nie będzie już do 

końca taka jak dawniej. Pewien mężczyzna przedstawiający się jako Tim Scott 

twierdzi, że jest jej mężem, a przy tym niezwykle wpływowym człowiekiem, 

miliarderem, który założył przynoszącą ogromne zyski firmę Scott Robotics w Dolinie 

Krzemowej. Opowiada mocno zdezorientowanej Abbie o ich synu cierpiącym na 

autyzm oraz idealnym życiu, jakie razem wiedli. 

Wraz z upływem czasu w głowie kobiety pojawia się coraz więcej wątpliwości. 

Miewa bowiem przebłyski z wcześniejszych wydarzeń: kłótni z mężem, przykrych 

sytuacji, jakie spotykały innych ludzi z jego winy. To wszystko świadczy o tym, że 

Tim wcale nie powiedział jej całej prawy, a ich związek nie był tak perfekcyjny, jak go 

przedstawił. Powoli też nabiera przekonania, że sama miała przed mężem 

tajemnice, których nigdy nie powinien odkryć. Co jeszcze zostało przemilczane?

https://www.taniaksiazka.pl/perfekcyjna-zona-j-p-delaney-p-1275968.html



z

Dawna znajoma

W szkole średniej Maria i Louise były na najlepszej drodze do zostania

przyjaciółkami. Presja otoczenia była jednak zbyt silna i Maria została odtrącona.

Teraz, po ponad 25 latach, Louise otrzymuje wstrząsający email: Maria Weston prosi 

o dodanie do grona Twoich znajomych na Facebooku. Głęboko pogrzebane 

wspomnienia budzą się do życia: przyjaźń, okrutne decyzje i noc, która na zawsze 

zmieniła ich życie.

Louise zawsze wiedziała, że jeśli prawda kiedykolwiek wyjdzie na jaw, może stracić 

wszystko: pracę, syna, wolność. Nagłe pojawienie się wiadomości od Marii zagraża 

jej obecnemu życiu i zmusza Louise do odnowienia znajomości ze wszystkimi 

ludźmi, z którymi zerwała kontakty by odciąć się od przeszłości. Kiedy stara się 

ponownie odtworzyć zdarzenia tamtej nocy, odkrywa, że w całej historii kryje się 

dużo więcej, niż kiedykolwiek podejrzewała. Aby zachować swój sekret, Louise musi 

najpierw dotrzeć do prawdy.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4847682/dawna-znajoma
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Nie mów nikomu

David Beck od ośmiu lat codziennie na nowo przeżywa koszmar, który zdarzył się 

pewnej sierpniowej nocy. Wtedy po raz ostatni widział swoją żonę Elizabeth… żywą. 

Jego pozostawiono na pewną śmierć, ją porwano i zamordowano. Nie potrafi się 

pozbierać. Nie może o niej zapomnieć. I nagle otrzymuje tajemniczą wiadomość, 

której się rozpaczliwie chwyta. Choć ciało Elizabeth zostało zidentyfikowane, David 

zaczyna wierzyć, że jego ukochana żyje. Ignorując ostrzeżenia i zmagając się z FBI, 

które podejrzewa go o zabicie żony, niezłomnie dąży do odkrycia prawdy. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4822882/nie-mow-nikomu
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Córka

Za czasów dzieciństwa Kate nie zaznała ciepła i miłości. Gdy więc sama została 

matką, postanowiła dać swojej córce wszystko, czego jej samej tak bardzo 

brakowało. Zaszła w ciążę, będąc jeszcze nastolatką. Nie planowała tego - los tak 

chciał, a ona postanowiła mu się poddać. Wkrótce miłość do Becky zawładnęła 

bez reszty sercem młodej matki. Kate z zachwytem patrzyła, jak jej córka rośnie, 

chodzi do szkoły, a w końcu stawia pierwsze kroki w dziennikarskiej karierze. I 

wtedy właśnie zdarzył się wypadek, który na zawsze zmienił życie Kate.

Kobieta nie może pogodzić się z tym, co się stało. Chce za wszelką cenę znaleźć 

odpowiedzi na dręczące ją pytania. Próbując zrozumieć, co tak naprawdę 

przydarzyło się córce, Kate podąża tropem historii, nad którą pracowała Becky. 

Wkrótce dociera do niej, że jej córka padła ofiarą przerażającej intrygi.

https://www.taniaksiazka.pl/corka-michelle-frances-p-1404077.html
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Ta Druga

Carrie sporo poświęciła, by znaleźć się na szczycie. Teraz, kiedy ma czterdzieści lat, 

jest uznaną producentką telewizyjną, ma za męża odnoszącego sukcesy 

scenarzystę, a czas dzieli między dwa piękne domy. Odchodząc na urlop 

macierzyński, jest pełna obaw – nie wierzy, że uda jej się znaleźć godną 

następczynię, która będzie w stanie podołać jej dotychczasowym obowiązkom.

Ale Emma jest inteligentna, zdeterminowana i drobiazgowa. Dokładnie taka, jak 

Carrie. A skrupulatność, z jaką Emma we wszystkim naśladuje swoją mentorkę, jest 

wręcz... przerażająca.

Otoczenie Carrie, z jej mężem na czele, już zaakceptowało jej młodą, pełną wigoru 

zastępczynię, ale świeżo upieczona matka zastanawia się, czy przypadkiem nie 

zatrudniła psychopatki…

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4875134/ta-druga
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Nad Zatoką

Nad Zatoką autorstwa Colleen Coble to trzy pełne napięcia thrillery. 

Hotel nad oceanem – Kiedy Claire Dellamare zaczynają nawiedzać dziwne wspomnienia, 

dowiaduje się, że w 1989 roku zaginęła podczas swoich czwartych urodzin 

organizowanych w hotelu Tourmaline. Odkrywa także, że rok później pojawiła się w tym 

samym miejscu z karteczką przypiętą do sukienki…

Księżyc nad przylądkiem – Mama Mallory zmarła piętnaście lat temu. Mimo to ostatnie 

słowa wypowiedziane przez ojca tuż przed śmiercią w pośpiesznej rozmowie telefonicznej 

były jasne: „Znajdź… matkę”.

Zmierzch nad jagodowymi polami – Kate dowiaduje się, że jej wujek, odbywający karę za 

morderstwo, uciekł z więzienia. Na dodatek pojawia się jeszcze jakiś lokalny stalker. 

Niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku, a ona nie wie, czy jej pola jagodowe jeszcze 

kiedyś wydadzą owoc… i czy ten zmierzch nie okaże się jej ostatnim…

https://www.taniaksiazka.pl/pakiet-nad-zatoka-tom-1-3-colleen-coble-p-1294123.html
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Dylemat

Livia to dojrzała kobieta, od lat mająca u boku męża, Adama, z którym wbrew 

rodzicom związała się jeszcze jako nastolatka. Wspólnie wychowali też dwójkę 

dzieci. Choć kobieta starała się odnowić kontakt z rodzicami, nigdy jej się to nie 

udało. Mimo wszystko, jakoś ułożyła sobie życie.

Teraz zbliżają się czterdzieste urodziny Livii - wyjątkowo huczne, dlatego kobieta 

bardzo się na nie cieszy. Podjęła też ostatnią próbę pogodzenia się z rodzicami 

i zaprosiła ich na przyjęcie. Na uroczystość nie dotrze natomiast jej córka, Marnie, 

a Livia widzi w tym okazję do wyznania mężowi czegoś, co powinna mu 

powiedzieć już dawno, a co diametralnie zmieni jego życie.

Tymczasem Adam chce zrobić żonie niespodziankę i potajemnie ściągnąć córkę 

do domu. Przedtem dokonuje szokującego odkrycia. Z jednej strony wolałby nie 

psuć żonie tego wyjątkowego dnia - z drugiej jednak wie, że powinna poznać 

prawdę. Jaką decyzję należy podjąć, by strat było jak najmniej?

https://www.taniaksiazka.pl/dylemat-b-a-paris-p-1349679.html
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Tajemnica zaginionego opalu

Aaron Norman jest właścicielem dobrze prosperujących biznesów - księgarni oraz 

lombardu, dzięki którym dorobił się imponującego majątku. Dobra passa musi się 

jednak w końcu skończyć. Wszystko zmienia się, kiedy mężczyzna pewnej nocy 

zostaje znaleziony na podłodze swojej księgarni w stanie agonalnym. Sprawę 

komplikuje dodatkowo szpila od tytułowej broszki z opalu, która spina wargi Aarona. 

Skąd się wzięła? Kto postąpił w ten sposób? Dlaczego to zrobił? Czy mężczyzna był 

zwykłym przedsiębiorcą, a może skrywał mroczny sekret?

Zbrodnia ingeruje jednak w życie kogoś jeszcze - początkującego pisarza Paula 

Beecota, zakochanego w córce Aarona Normana, Sylwii. Czy morderstwo zrujnuje 

ten związek? Jak potoczą się losy zakochanych? Kto jest odpowiedzialny za 

zbrodnię i dlaczego broszka z opalu jest tak ważna? Przekonaj się, zanurzając się w 

kryminalnym i magicznym świecie londyńskich ulic.

https://www.taniaksiazka.pl/tajemnica-broszki-z-opalu-hume-fergus-p-1375955.html
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Wendeta

Nikki Boyd jest najlepszą agentką w Oddziale Specjalnym ds. Osób Zaginionych w 

stanie Tennessee. Nie potrzebuje niczyjej zachęty do wytężonej pracy: zagadka 

zniknięcia jej własnej siostry, nierozwikłana od dziesięciu lat, stanowi dla niej źródło 

nieustannej motywacji. Kiedy na miejscu kolejnego przestępstwa odkrywa fotografię 

uprowadzonej nastolatki, wykonaną przestarzałym typem aparatu marki Polaroid, 

przeszłość gwałtownie łączy się z teraźniejszością. Im bardziej Nikki zbliża się do 

porywacza, tym mocniej czuje, że prowadzona sprawa nabiera dla niej osobistego 

charakteru. Niepostrzeżenie dochodzi do zamiany ról: zamiast prowadzić pościg, 

agentka Boyd staje się osobą ściganą.

W pierwszej części Archiwów Nikki Boyd Lisa Harris ani na moment nie zwalnia 

tempa akcji, utrzymując czytelnika w napięciu aż do zaskakującego finału.

Kolejne tomy powieści z cyklu Akta Nikki Boyd: Zaginiona, Ścigana. 

https://www.taniaksiazka.pl/wendeta-lisa-harris-p-1143293.html
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Obserwator

Samson obserwuje życie zupełnie sobie obcych kobiet. Identyfikuje się z nimi i chce 

wiedzieć o nich wszystko. Może dlatego, że jego własne życie składało się 

dotychczas tylko z niepowodzeń i odrzucenia? Wie też doskonale, co dzieje się u 

jego sąsiadów, w dodatku sporządza dokładne notatki na ten temat. Samson to 

singiel, samotnik i dziwak – bezrobotny i nieszczęśliwy. Szary, zwykły człowiek, który 

nie rzuca się w oczy. Nawet po rozmowie z nim trudno go zapamiętać. Z dala, ale 

pełen oddania, kocha piękną Gillian Ward. Potajemnie bierze udział w jej 

perfekcyjnym życiu. A jej życie to przystojny mąż, urocza córeczka, dobrze 

prosperująca firma. Przynajmniej pozornie, bo Samson nagle odkrywa, że to tylko 

fasada. Że w życiu tej kobiety nic nie jest takie, jak mu się wydawało. W tym samym 

czasie seria okrutnych morderstw wstrząsa Londynem. Ofiary to samotne, starsze 

kobiety. Zamordowane w okrutny, wyjątkowo brutalny sposób. Policja szuka 

psychopaty. Mężczyzny, który nienawidzi kobiet.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/203458/obserwator
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Dom sióstr

Wyjazd na Boże Narodzenie do Yorkshire, krainy wyżynnych torfowisk 

w północnej Anglii, miał być prezentem urodzinowym i ostatnią próbą 

uratowania rozpadającego się małżeństwa. Jednak od początku 

Barbarze i Ralphowi Ambergom nic się nie układa. Już od pierwszej 

nocy wynajęta przez nich posiadłość Westhill House zostaje odcięta od 

świata z powodu śnieżycy. Barbara, myszkując po domu, natrafia 

niespodziewanie na zapiski byłej właścicielki posiadłości, Frances 

Gray. Ich lektura ożywia niezwykłą historię sprzed pięćdziesięciu lat. 

Zagłębiając się w aurę miłości, nienawiści, pogardy i tęsknoty za 

wolnością, Barbara zaczyna poznawać własną duszę i dojrzewa do 

najważniejszej decyzji. Decyzji, która nie tylko zmieni jej życie, ale 

będzie zarazem dopełnieniem losu Frances Gray. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/194402/dom-siostr
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Powrót

Farrah Conway pewnego dnia porzuciła swoje idealne, poukładane życie i zniknęła 

bez słowa wyjaśnienia. Kobieta zapadła się pod ziemię, nie pozostawiając żadnej 

informacji dlaczego, z kim i dokąd odchodzi. Od tej chwili jej mąż zmuszony był 

samodzielnie wychowywać ich trzymiesięczną córeczkę - Kaylę. Z biegiem lat 

mężczyzna zdążył pogodzić się ze zniknięciem żony i związał się z nową kobietą. W 

jego życiu wreszcie wszystko zaczęło się dobrze układać... do czasu.

Farrah postanawia wrócić i odzyskać miejsce w życiu córki, której kiedyś się 

wyrzekła. Kobieta jest w stanie zrobić wszystko, aby naprawić popełnione błędy, 

jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy nie będzie mogła wyjawić rodzinie 

prawdziwego powodu swojego zniknięcia. Szybko wychodzi na jaw, że komuś 

bardzo zależy, by Farrah nie nawiązała żadnej relacji z malutką Kaylą. Jednak gdy 

dwulatce zaczyna grozić prawdziwe niebezpieczeństwo, matka robi wszystko, co w 

jej mocy, by uchronić córkę. Kto stoi na przeszkodzie jej relacji z Kaylą? Kto zagraża 

dziewczynce? Jaki był prawdziwy powód odejścia Farrah Conway? Czy matka zdoła 

uchronić córkę?

https://www.taniaksiazka.pl/powrot-kathryn-croft-p-1424349.html
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Książki Kathryn Croft w naszej bibliotece


