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TTIISSKKOOVVÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
ze dne 25. listopadu 2014 

 

V Nakladatelství JOTA právě vychází novinka z ediční řady Pro děti a mládež. 
 

Holly Blacková 
 

PANENKA Z KOSTÍ 
 

Zach, Poppy a Alice byli přátelé odnepaměti. A dlouho 
spolu hráli jednu zvláštní hru, kterou si sami vymysleli. Jen 
několik figurek a především pořádná dávka fantazie jim 
stačila k vytvoření vlastního světa obydleného piráty a 
zloději, mořskými pannami a válečníky. Těm všem vládla 
záhadná porcelánová panenka – Velká královna. 
Ale Zachovi je už dvanáct a otec ho nutí, aby dal před 
hraním si na něco přednost hraní basketbalu. Když mu 
jednoho dne vyhodí figurky, Zach přestane hrát, ale stydí 
se ostatním prozradit skutečný důvod a sám sobě 
namlouvá, že už o hru vlastně ani nestojí. Zdá se, že je 
jejich přátelství konec, dokud Poppy nepřijde s nečekanou, 
vzrušující výzvou. Prohlásí, že se jí zdává o Královně – a o 
duchu holčičky, která nenajde klid, dokud porcelánovou 
panenku někdo nepohřbí do jejího prázdného hrobu… 
 

*** 
 
Panenka z kostí není jen chytlavým vyprávěním 
plným napětí a nečekaných zvratů, ale zároveň 
příběhem o dospívání, kdy se obrací naruby 
všechno, čím jsme doposud žili, a v životě se 
objevuje nespočet nových otázek.  

 
Vychází 19. 11. 2014, EAN: 9788074627071 
pevná vazba s přebalem, 216 stran, běžná cena: 298 Kč 
Originální název: Doll Bones 
Přeložila: Bronislava Grygová 
 
Ukázka z knihy: http://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/panenka_z_kosti 
 
Holly Blacková (* 1971) je jednou z nejúspěšnějších amerických autorek příběhů pro děti a mládež. 
Její knihy si svým smyslem pro fantazii a tajemno získaly nejen uznání kritiky, ale především oblibu u 
čtenářů v mnoha zemích celého světa. V češtině vyšla například populární pětidílná série Kronika rodu 
Spiderwicků a ilustrovaný průvodce Arthur Spiderwick: Klíč k určování kouzelných tvorů ve světě 
kolem nás, na nichž Blacková spolupracovala se spisovatelem a výtvarníkem Tonym DiTerlizzim, nebo 
román Daň peklu. Holly Blacková žije s manželem a synem v Amherstu ve státě Massachusetts. Více 
na www.blackholly.com. 
 
„Nikdo nedokáže psát tak strašidelně jako Holly Blacková. Panenka z kostí je knížkou, 
která vás donutí spát s rozsvícenou lampou.“                                   Jeff Kinney, autor série 
Deník malého poseroutky 
 

Více informací Vám ráda podá Jana Ptáčková 
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