
»Morala je pobegniti – proč od sestre in mame in 

strašnih stvari, ki jih je izrekla. Želela si je le še bežati in 

se nikoli več ne ustaviti.«  

 

Dvojni umor v hiši lutk 
Amy nima prijateljice. Kako bi jo imela, ko pa se je sošolke 
izogibajo, saj je vedno v družbi sestre Louann, ki je »posebna«. 
Čeprav je stara že dvanajst, je v sebi petleten otrok. Na lutkovni 
predstavi verjame, da se lutke pogovarjajo z njo. Navdušeno jim 
odgovarja in sploh ne opazi, da jo druge mame pogledujejo grdo, 
ker preglasi vse malčke v dvorani. Amy mora zato ves čas paziti 
nanjo. Za enajstletnico je to preveč. Želi si, da bi bila kot njene 
vrstnice, ki brezskrbno uživajo v skupnih doživetjih in tkejo 
prijateljstva. Nekega dne, ko gre vse narobe, se Amy zateče k teti 
Clare, v veliko hišo, v kateri sta nekoč živela Amyjina dedek in 
babica. Teta Clare se je iz nje odselila v oddaljeno mesto, še 
preden se je Amy rodila. Tisto, česar Amy ne ve, je velika 
skrivnost. Clare je pobegnila,  ker je nekdo umoril njena starša, 
Amyjina stara starša! Napeta kriminalka Betty Ren Wright 
(1927-2015), ki sodi med ameriško mladinsko klasiko, še vedno 
dviguje dlačice na zatilju z zgodbo o čudoviti stari hišici za lutke, 
v kateri straši. To hišico za lutke so naredili starši tete Clare in 
vanjo naselili lutke, ki upodabljajo družinske člane. Čeprav je že 
dolgo umaknjena na zaprašeno podstrešje, se lutke v njej pričnejo 
premikati, kot da skušajo Amy nekaj povedati. Amy prične 
raziskovati stare časopise, v katerih odkrije novice o strašnih 
dogodkih, ki so se nekoč zgodili v hiši. S pomočjo lutk nato 
razvozla, zakaj sta umrla njena stara starša… Razrešena skrivnost 
deklici pomaga najti svoje mesto v družini in vzpostaviti dober 
odnos z Louann. Ki sploh ni neumna. Brez nje, ki se pogovarja z 
lutkami, skrivnost ne bi bila razrešena… Toplo priporočam!   
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