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Życie pisze najdziwniejsze scenariusze. 

Przekonały się o tym córki aktorki  

Jillian Croft, które muszą się zmierzyć                        

z prawdą o rodzicach, której żadne 

dziecko nie chciałoby poznać… 

 

Olivia Croft przechodzi trudne chwile. 

Wydaje się, że smutek z powodu zawo-

dowych porażek może ukoić tylko  

zostanie matką. Choć i tu nadzieja na 

sukces Olivii słabnie – tak długo już 

starają się z Derekiem o dziecko… 

Niestety, Olivia wkrótce musi pozbyć 

się złudzeń. Kiedy odkrywa sekret Dere-

ka, wie, że to koniec jej małżeństwa. 

Liczy, że ucieczka do rodzinnego Maine, 

sprawi, że upora się z utratą kariery, mę-

ża i marzeń. 

Sklejając to, co zostało z jej dotych-

czasowego życia, nieoczekiwanie znaj-

duje pokrewną duszę w Duncanie, który 

również stoi na rozdrożu. Nim jednak 

będzie gotowa otworzyć się na nową 

przyszłość, musi uporządkować prze-

szłość i zgłębić prawdę o matce.  

„Cudowna lektura z sugestywnymi 

opisami i wystarczającą ilością 

rodzinnych sekretów, by stworzyć 

porywającą odkrywczą podróż”. 
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– Pozbawiłeś mnie tego, czego najbardziej 

pragnęłam w życiu. 

– Weź mnie, kurwa, nie rozśmieszaj. Miałaś 

życie jak z bajki. Dorastałaś w domu, w któr-

ym pieniądze aż się przelewały… 

– Och, zaczyna się. Lament biednego 

chłopca z Południa! Byłeś taki biedny, że 

spałeś na gwoździach i zjadałeś swoich przy-

jaciół, buuu! – Spojrzała na niego najzłoś-

liwiej, jak potrafiła. – A potem mnie poślu-

biłeś, i wiesz co? Twoje życie też stało się jak              

z bajki! 

– Nie o to… 

– Tylko że teraz, Derek, dzięki mojemu ge-

nialnemu ojcu, który najwyraźniej od począt-

ku wiedział, jakimś jesteś dupkiem, i nalegał, 

żebyśmy podpisali intercyzę, znów przyjdzie 

ci wieść jakże upokarzające życie klasy śred-

niej. – Ostatnie słowa wysyczała, jakby to był 

wyrok śmierci, a potem spojrzała wymownie 

na zegarek. – A przy okazji, masz pięćdziesiąt 

minut, żeby się wynieść z mojego domu. 

– Okay. Okay. Niech ci będzie, ty tu rzą-

dzisz. – Podniósł wywrócone krzesło, po czym 

wskazał na nią. – Ale cię znam. Za dwa dni 

będziesz mnie błagać, żebym wrócił. Jesteś 

taka wymagająca, że nie wytrzymasz nawet 

tygodnia, nie słysząc, jaka to jesteś piękna, 

utalentowana i niesamowicie wyjątkowa. 

Jego skrzywiona mina sprawiła, że wyglą-

dał tak brzydko jak nigdy. Olivia zaczęła się 

nawet zastanawiać, co też takiego w nim 

widziała. Nie miała jednak wątpliwości, że 

gdy odejdzie, wrócą wszystkie wspomnienia       

i tylko pogłębią jej smutek. 

fragment książki 

 



Poznaj losy pozostałych sióstr – Rosalind i Eve –  
i wraz z nimi odkryj ich prawdziwe korzenie! 

Eve Moore czuje, że utknęła w miejscu. Stały związek stał 

się do bólu przewidywalny, a praca zawodowa nie 

dostarcza już wyzwań. Dodatkowo kobieta nie może się 

uporać z odkryciem, którego dokonała wraz z siostrami 

podczas porządkowania domu rodziców. Czy to możliwe, 

że wielka Jillian Croft nie jest jej biologiczną matką? 

Gdy pewnego dnia Eve otrzymuje szansę, by wszystko   

w swoim życiu zmienić, nie waha się długo. Liczy, że 

wreszcie uda jej się udowodnić, że jako architekt znaczy 

wiele. Nie spodziewa się jednak, że ta pozornie tylko 

zawodowa decyzja wpłynie na jej losy o wiele bardziej. 

Czy kobieta wreszcie odważy się żyć na własnych 

zasadach? 

Los nie oszczędzał Olivii, Rosalind i Eve, córek olśniewającej 

i podziwianej gwiazdy filmowej Jillian Croft, choć można by 

sądzić inaczej. Problemy psychiczne matki, a potem jej 

tragiczna śmierć, do tego udar ojca… Gdy po latach 

siostry w końcu decydują się odwiedzić rodzinny dom, 

muszą się zmierzyć z trudną i niewyobrażalną prawdą – ze 

znalezionej w czasie porządków dokumentacji medycznej 

Jillian wynika, że nie mogła urodzić żadnej z sióstr. Olivia               

i Eve nie chcą przyjąć tego do wiadomości, ale Rosalind 

szybko otrząsa się z początkowego szoku i postanawia 

odnaleźć swoje prawdziwe korzenie. Amatorskie śledztwo, 

które spotyka się z niechęcią Olivii i Eve, prowadzi ją do 

spokojnego Princeton i szybko wywraca jej życie do góry 

nogami.   

Urodziła się w Princeton w New Jersey. Po ukończeniu 

college’u w Connecticut przeniosła się do Bostonu, gdzie 

zdobyła tytuł magistra z wokalistyki jako sopranistka. Przez 

lata podróżowała za ówczesnym mężem do Orlando, 

Norfolk, a potem Milwaukee, gdzie osiadła na stałe, 

poświęcając się rodzinie i domowi. Do teraz dzieli życie 

między Wisconsin a ukochanym letnim domkiem na wy-

brzeżu Maine. Jej potrzeba pisania to owoc odwiecznej 

miłości do książek. Shehadi jest autorką licznych roman-

sów wydanych pod wieloma pseudonimami, trylogia 

Rodzinne tajemnice to jej debiut pod prawdziwym 

nazwiskiem.  

Muna Shehadi  


