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TTIISSKKOOVVÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
ze dne 25. listopadu 2014 

 
13 let, 100 přání a 1 kouzelný příběh! 

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

 
Erica Bertelegniová 

 

100 PŘÁNÍ 
 

Je nedělení odpoledne a skoro třináctiletá Aurora 
Bílá právě vešla do knihkupectví, jehož prodavačka 
umí… létat!  
A nejen to, taky čarovat! Aurora díky ní zjistí, že pod 
jejím milovaným městem Římem se nachází vedení světa 
kouzel, a aby o něm nikomu neřekla, dostane od jeho 
královny velkolepý dar: 100 přání! 99 z nich však musí 
splnit ostatním a jen to poslední může být její. 
Aurořin život, předtím poklidný a plný knížek, se obrátí 
vzhůru nohama a nic už není jako dřív. Kvůli bláznivým 
přáním kamarádů a zákeřným přáním mladšího bratra se 
dostává z jednoho průšvihu do druhého, čeká ji domácí 
vězení i karbanátková bitva ve školní jídelně, ale také 
magický výlet do Paříže, spousta legrace a možná i první 
láska… Co si asi bude Aurora v závěru tohoto kouzelného 
dobrodružství přát? Bude dál jenom přihlížet snům 
ostatních, nebo se stane hrdinkou toho svého? 
 

*** 
Vychází 19. 11. 2014, EAN: 9788074627057 
pevná vazba s přebalem, 264 stran, běžná cena: 
288 Kč 
Originální název: 100 Incanti 
Přeložila: Zdeňka Nováková 

 
Pro čtenáře od 10 let. 
 
Ukázka z knihy: http://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/100prani 
 
Jmenuji se Erica Bertelegniová a bydlím v italském městečku Oltrepò Pavese s mamkou, taťkou a 
mým milovaným dalmatinem.  
Tuhle knížku jsem napsala, když mi bylo 13 roků. 
Moje největší koníčky jsou: 
-čtení, čtení a ještě jednou čtení, 
-psaní, abych si zapamatovala svoje sny a přání, 
-hraní na moji super rozladěnou, ale trpělivou kytaru Penelopu, 
-plavání, které mě dokáže krásně uklidnit. 
 

 
Více informací Vám ráda podá Jana Ptáčková 
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