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Nakladatelství FORTUNA 
LIBRI vydává YA román na 
motivy příběhu salemských 
čarodějnic, v němž se prolíná 
skutečnost s minulostí. Vše se 
odehrává ve městě Danvers, 
na jehož místě kdysi stála 
vesnice jménem Salem. 
 
Novináři obdrží recenzní výtisk na vyžádání. 
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MRAZIVÝ, POUTAVÝ, DUCHAPLNÝ A VÁŠNIVÝ PŘÍBĚH 
INSPIROVANÝ SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI VÁS OPŘEDE PAVUČINOU 
JAKO SKUTEČNÉ ZAKLÍNADLO. 

V posledním ročníku Akademie svaté Jany v Danversu 
v Massachusetts to pořádně vře. Studentky se připravují na 
pohovory na vysoké školy, soupeří o to, která z nich skončí jako 
nejlepší absolventka ročníku, prožívají první lásky. Všichni 
očekávají, že dívky velký tlak zvládnou. Jenže se mýlí. 

Nekorunovaná školní královna se uprostřed hodiny zhroutí 
s podivnými křečemi a tikem. Lékařská záhada. Nemoc se ale 
vzápětí rozšíří a brzy už začíná stejnými symptomy trpět stále víc 
studentek exkluzivní dívčí střední školy. Mají křeče, ztrácejí vlasy, 
dostávají prudké záchvaty kašle. Školu svaté Anny zachvátí 
panika, šíří se klepy a dohady, propuká hysterie. 



 

Případu se brzy chytnou média a vypuká horečnatá snaha odhalit 
příčinu potíží studentek. Může za to očkování? Znečištění životního 
prostředí? Stres? Nebo to snad dívky jen předstírají? Jedině 
Colleen, která pracuje na zvláštním projektu o čarodějnických 
procesech v Salemu, si uvědomuje zvláštní shodu okolností. Jejich 
město se kdysi dávno jmenovalo Salem, a už před třemi sty lety tu 
skupina děvčat trpěla podobnými příznaky... 
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