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O co v knize jde 
(ne o čem je!)

Emma zjistí, že má sestru-dvojče, kterou někdo zabil. Chce 
zjistit, kdo je její vrah, a tak se za ni vydává. Příběh vypráví 
mrtvá Sutton. Román staví do kontrastu dvě dospívající dívky, 
které mají jinou povahu, rodinné zázemí, životní zkušenosti a 
vyrůstaly v odlišném prostředí. 

klíčové 
problémy, 
situace

1. Tajemství, lži, nebezpečné hry a jejich důsledky
2. Pátrání po vrahovi 
3. Odkrývání minulosti
4. Otázka komu věřit a komu ne
5. Rodina, přátelství, vztah mezi sestrami
6. Dospívání 
7. Bohatá milující rodina x dětství v pěstounské péči



doporučující 
vyjádření pro 
kolegy (proč je 
vhodné knihu dát 
žákům, co s ní 
sledovat a dělat 
atp., vč. ohledu k 
věku čtenářů)

Kniha je určena především dospívajícím dívkám, přibližně od 
třinácti let dál. Líbit se bude hlavně těm čtenářkám, které mají 
rády napínavý děj s detektivní zápletkou a nevadí jim, že se 
jméno vraha dozví až na konci šestého dílu. 
V knihách sledujeme i to, jak se Emma snaží napravit křivdy, 
které lidem způsobila její sestra. Vypravěčkou je mrtvá Sutton, 
která si postupně začíná uvědomovat, že v životě udělala 
mnoho chyb a některým lidem ublížila. Román tak nenásilným 
způsobem řeší důležitost mezilidských vztahů a náročné 
období dospívání. Přesto jde hlavně o čtivý román, který není 
příliš složitý.
Autorka se snaží přiblížit životu dospívajících (odkazy na 
televizní pořady, známé osobnosti apod.), atmosféru dokreslují 
popisné pasáže (názvy obchodů, značky oblečení a bot, popisy 
prostředí, jídlo, vůně i hudba). Tyto detaily ale děj nijak nebrzdí, 
kniha je čtivá a její jazyk srozumitelný. 
Myslím si, že román do výuky příliš vhodný není, protože cílí 
především na dívky. V knize převládají ženské postavy, 
důležitým tématem je zde vztah mezi sestrami a vztahy mezi 
kamarádkami. Časté jsou popisy oblečení, bot a kosmetiky. 


