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ZAHRANIČNÍ AUTOŘI – POEZIE – 

POVÍDKY -- DRAMATA 

 

Steinbeck, John                                ZK 4615 

Toulavý autobus 

1 audiodisk (11 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Kudla. 

Román proslulého amerického autora sleduje osudy 

několika náhodných cestujících při cestě napříč Kalifornií. 

 

Izaguirre, Marian                              ZK 4621/1-2 

Když život ještě býval náš 

2 audiodisky (12 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Bohdana 

Sutnarová. 

Po dobách "když život ještě býval náš" se stýská Lole, jedné 

z hlavních postav tohoto mnohovrstevnatého románu o 

životě, o politice ve Španělsku v 1. polovině 20. století. Je to 

román o knihách, jejichž prostřednictvím se můžeme 

podívat na svět novýma očima a znovu zjistit, proč stojí za to 

žít.  

 

Metalious, Grace                              ZK 4627/1-2 

Peytonův Hrádek 

2 audiodisky (21 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Román zachycuje život obyvatel novoanglického městečka v 

letech kolem druhé světové války.  
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Meyer, Stephenie                             ZK 4628/1-2 

Stmívání 

2 audiodisky (14 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

První část tetralogie, která vypráví hororový příběh bizarního 

vztahu mladé dívky Belly a upíra Edwarda v současném 

světě. -- Následuje:. Nový měsíc. -- Následuje:. Zatmění. -- 

Následuje:. Rozbřesk. 

 

Meyer, Stephenie                             ZK 4629/1-2 

Nový měsíc 

2 audiodisky (16 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Ve druhé části upíří ságy Bella s Edwardem postupně zjišťují, 

že jejich vztah má mnohá úskalí. -- Předchází:. Stmívání. -- 

Následuje:. Zatmění. -- Následuje:. Rozbřesk.  

 

 

Meyer, Stephenie                             ZK 4630/1-2 

Zatmění 

2 audiodisky (18 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Ve třetí části upíří ságy Bella i přes veškeré překážky a 

varování stále miluje svého spolužáka, upíra Edwarda a je 

ochotna stát se pro něj členkou jejich společenství. -- 

Předchází:. Stmívání. -- Předchází:. Nový měsíc. -- 

Následuje:. Rozbřesk.  

 

Meyer, Stephenie                             ZK 4631/1-2 

Rozbřesk 

2 audiodisky (22 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 
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Závěrečná část upíří ságy o milostném vztahu lidské dívky 

Belly  a upíra Edwarda končí sice romantickou svatbou a 

narozením dítěte, ale strasti zdaleka nekončí. -- Předchází:. 

Stmívání. -- Předchází:. Nový měsíc. -- Předchází:. 

Zatmění.  

 

Miller, Warren                                   ZK 4636 

Prezydent Krokadýlů 

1 audiodisk (5 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Martin Velda. 

Román vykresluje jednu z mnoha harlemských tragédií z 

konce 50. let 20. století - válku na život a na smrt mezi 

dvěma znepřátelenými gangy černé mládeže.  

 

Millman, Dan                                    ZK 4637 

Sokrates  

1 audiodisk (13 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Životní filosofie, kterou autor nazývá "filosofií pokojného 

bojovníka", vtělená do dramatického příběhu osamělého 

muže v kulisách Ruska konce 19. století.  

 

Mitford, Nancy                                  ZK 4641 

Zamilovaný Voltaire 

1 audiodisk (10 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá. 

Milostný příběh proslulého filozofa a básníka a jeho milenky, 

krásné  a cílevědomé markýzy du Chatelet.  
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Bomann, Corina                               ZK 4644/1-2 

Motýlí ostrov 

2 audiodisky (18 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Společensko-romantický román, který ve dvou časových 

liniích vypráví příběh dvou žen, z nichž ta mladší po smrti své 

tety postupně odhaluje rodinné tajemství, pokouší se složit 

mozaiku své rodiny, najít o ní pravdu a uspořádat si svůj 

vlastní život.  

 
 

Austen, Jane    ZK 4654/1-2  

Emma  

2 audiodisky (18 hod., 7 min.) - MP3 -- Anglicky načetla 

Sherry Crowther.  

Román z klidného městečka v Anglii na přelomu 18. a 19. 

století představuje jako hrdinku mladou, nezkušenou dívku, 

která se snaží řídit osudy svých blízkých. 

 

Poe, Edgar Allan     ZK 4656  

Twelve creepy tales  

1 audiodisk (5 hod., 9 min.) - MP3 -- Načteno anglicky 

dobrovolníky.  

Sbírka dvanácti strašidelných příběhů v angličtině. 

 

Pilcher, Rosamunde                        ZK 4678/1-2 

Zimní slunovrat 

2 audiodisky (20 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Eva Spoustová.  

Ani jeden z nich se letos netěší na Vánoce. Ale pak se jejich 

osudy protnou a donedávna cizí lidé pojednou zjišťují, že 
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toho mají hodně společného: nechybí jim smysl pro humor a 

jsou schopni vřelého citu. A tak v malém skotském 

městečku hned u pobřeží prožijí chvíle, kvůli nimž stojí za to 

žít.  

 

Wodehouse, Pelham Grenville        ZK 4679 

Jarní horečka 

1 audiodisk (8 hod., 4 min.) + MP3. -- Čte František 

Kreuzmann. 

Humorný příběh poněkud ztřeštěného lorda, pokoušejícího 

se uniknout ze zámeckého života a z nadvlády své dcery.  

 

Körnerová, Hana Marie                    ZK 4680/1-2 

Kočár do neznáma 

2 audiodisky (13 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

První díl dobrodružného putování zchudých šlechtičen, sester 

Hermíny a Stefanie de Marigny, prchajících z Francie po 

dobytí Bastily a pádu monarchie v červenci 1789.  

 

Lapeña, Shari                                    ZK 4682 

Někdo cizí v domě 

1 audiodisk (8 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Martina 

Hudečková, Libor Hruška 

Rodinné drama plné tajemství a nečekaných zvratů, které 

nikdy nepřestanou překvapovat.  
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Moustiers, Pierre                              ZK 4688 

Zločin naší doby 

1 audiodisk (6 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Vladimír Čech. 

Příběh z Paříže, kde parta chuligánů přepadne náhodné 

chodce - pár starých manželů a surově je ztluče tak, že žena 

zahyne.   

 

Munro, Alice                                     ZK 4696/1-2 

Příliš mnoho štěstí 

2 audiodisky (13 hod., 38 min.) - MP3 - Čte Helga Čočková. 

Tématy psychologických povídek s hlavními ženskými 

hrdinkami jsou jak emocionálně vypjaté tragické zlomové 

okamžiky (například vražda dítěte), tak i zdánlivě všední a 

mnohokrát prožitá dramata.    

 

Munthe, Axel                                     ZK 4698/1-2 

Kniha o životě a smrti 

2 audiodisky (16 hod.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič. 

Sugestivní a dramatický autobiografický román je 

komentářem k životu švédského lékaře, milovníka umění, 

spisovatele a proslulého pacifisty.   Navazuje na: Kniha o 

lidech a zvířatech.  

 

Murakami, Haruki                            ZK 4700 

Afterdark 

1 audiodisk (5 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Monika 

Schullerová. 

Příběh ze současného Tokia se odehrává během jediné noci. 
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Murakami, Haruki     ZK 4701  

Norské dřevo  

1 audiodisk (10 hod., 28 min.) - MP3 -- Čtou Filip Čapka, 

Klára Issová, Jana Stryková.  

Exotika, milostné vztahy, studentský život, nespoutaný sex - 

to vše lze v tomto psychologickém románu nalézt. 
 

Murdoch, Iris    ZK 4702  

Hrad z písku  

1 audiodisk (12 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Hana 

Makovičková.  

Komorní příběh lásky ženatého učitele a mladé malířky. 

 

Myrer, Anton     ZK 4705/1-3  

Divoké pobřeží  

3 audiodisky (26 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Román odehrávající se na počátku vstupu Spojených států 

do 2. světové války. 

 

Myrer, Anton      ZK 4706  

Poslední kabriolet  

1 audiodisk (24 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla.  

Na osudech pěti studentů a nerozlučných přátel dává autor 

tohoto zčásti autobiografického románu nahlédnout do 

životního stylu v Americe 30. let 20. století. 
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Myrer, Anton     ZK 4707/1-2  

Tygr vyčkává  

2 audiodisky (32 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha.  

Psychologický román vypráví příběh amerického politika, 

řešícího dilema v profesionálním i soukromém životě. 

 

Myron, Vicki     ZK 4709  

Dewey : kocour z knihovny, který okouzlil celý svět  

1 audiodisk (10 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

V nevelkém městě státu Iowa, je veřejná knihovna s velmi 

neobvyklou místní tradicí. Jejím maskotem a symbolem, 

dobrým duchem a vlastně inventářem byl dlouhá léta zrzavý 

kocour Dewey. 

 

Nabokov, Vladimir Vladimirovič   ZK 4710  

Lolita  

1 audiodisk (17 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Skutečný románový příběh o osudové vášni zralého muže k 

nedospělé dívce v podobě zápisků z vězení, kde hrdina tráví 

své poslední dny za vraždu soka. 

 

Nelken, Dinah                                   ZK 4713/1-2 

Fleur Lafontainová : ustrašený hrdinský život jisté 

Fleur Lafontainové 

2 audiodisky (16 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Životní osudy a lásky hrdinky dramaticky napsané rodinné 

ságy přibližuje čtenáři novodobou historii Německa. 

 



9 
 

 

Young, William P.    ZK 4658  

Křižovatky  

1 audiodisk (10 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš  

Bohatý, sebestředný a paranoidní Anthony Spencer se po 

úrazu hlavy octne v kómatu. Jeho tělo leží bez hnutí, jeho 

duše však začne bloudit po stejně nehostinné a opuštěné 

krajině, jako je Anthonyho dosavadní život. Přesto dostává 

druhou šanci změnit svůj život. 

 

Green, John                                       ZK 4664 

Příliš mnoho Kateřin 

1 audiodisk (7 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika. 

Román o lásce, nadání a problémech dospívání, jehož hlavní 

náplní je milostné tápání devatenáctiletého mladíka.  

 

Yaksha, Katy                                     ZK 4666/1-2 

Deset přání : nikdy není pozdě na to, vydat se za 

nesplněnými sny 

2 audiodisky (16 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková. 

Inspirativní román mladé autorky, jejímž životním krédem a 

potažmo  i hlavní hrdinky je přesvědčení, že cokoli člověk v 

životě ze srdce chce, toho také může dosáhnout.  

 

Némirovsky, Irène                            ZK 4716/1-2 

Francouzská suita 

2 audiodisky (18 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Věra 
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Slunéčková. 

Dva působivé psychologické romány z autorčina 

nedokončeného pětidílného cyklu jsou situovány do 

okupované Francie roku 1940.  

 

Nerval, Gérard de                             ZK 4721 

Příběh o Královně jitra a Sulajmánovi, knížeti duchů : z 

"Cesty do Orientu" 

1 audiodisk (3 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Pavel Soukup. 

Samostatná novela z autorova díla "Cesta do Orientu" 

vypráví příběh krále Šalamouna a královny ze Sáby.  

 

Lemaitre, Pierre      ZK 4743/1-2 

Na shledanou tam nahoře  

2 audiodisky (20 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte František Dočkal 

– francouzské romány 

Román francouzského prozaika, odměněný roku 2013 

Goncourtovou cenou, sleduje osudy tří povahově odlišných 

mužů, poznamenaných peklem první světové války.  

 

Wood, Barbara      ZK 4747/1-2  

Země odpoledního slunce  

2 audiodisky (22 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Hana Benešová 

– americké romány 

Román je strhujícím vyprávěním z období 20. let, kdy se 

rodila moderní Amerika. Hollywoodské celebrity, prohibice, 

první jazzové kluby, dávné indiánské tradice, boj za ženská 

práva... to vše vytváří bohatý děj, od něhož se nelze 

odtrhnout.  
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O'Connor, Flannery      ZK 4760  

Dobrého člověka těžko najdeš a jiné povídky  

1 audiodisk (11 hod., 10 min.) -- MP3 -- Čte Heda Čechová – 

americké povídky 

Soubor mistrných povídek, v nichž se střetává lidská dobrota 

a naivita s bezcitným násilím.  

  

O'Farrell, John       ZK 4761  

Pro muže to nejlepší  

1 audiodisk (10 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Radek Valenta – 

anglické romány 

Tragikomický román je sondou do psychiky muže, který svou 

krizovou životní situaci řeší netradičním způsobem a málem 

ztrácí nejen existenci, ale i svou rodinu.  

  

Örkény, István      ZK 4763 

Kočičí hra  

1 audiodisk (2 hod., 39 min.) -- MP3 -- Rozhlasová hra -- 

maďarská dramata -- účinkují:  Dana Medřická, Vlasta 

Fabianová, Naďa Gajerová a další –  

Tragikomedie o dvou dějstvích. Příběh Erži Orbánové, její 

sestry Gisely, přítelkyně Pavly Krausové a penzionovaného 

operního pěvce Viktora Molnára je bilancí různých osudů, 

vkořeněna do současného světa a utvářených poválečnou 

historií.  
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Aubray, Camille     ZK 4770/1-2 

Vařila jsem pro Picassa  

2 audiodisky (16 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová 

– anglické romány 

Podmanivá rodinná sága, ve které se mísí svět umění, lásky 

a jídla v čarovné Provenci.  

 

Orwell, George      ZK 4772  

Farma zvířat  

1 audiodisk (4 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Josef Vinklář – 

anglické romány 

Bajka o zvířecí vzpouře předvádí genezi totalitního 

stalinského totalitního systému na příběhu zvířat, která se 

rozhodla změnit nedokonalý, ale přirozený řád na statku.  

 

Ovidius        ZK 4779  

Umění milovati  

1 audiodisk (1 hod., 28 min.) -- MP3 -- Čte Gabriela Filippi, 

Otakar Brousek – latinská poezie 

Výběr z milostné poezie.  

 

Oz, Amos       ZK 4782  

Fima  

1 audiodisk (11 hod., 54 min.) -- MP3 -- Čte Kamil Švejda – 

izraelské romány 

Hrdinou románu je rozporuplný, inteligentní, mírně komický 

padesátiletý muž, jehož slabosti mnozí důvěrně známe.  
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Pagnol, Marcel       ZK 4785 

Živá voda  

1 audiodisk (18 hod., 27 min.) -- MP3 -- Čte Milan Neděla – 

francouzské romány 

Baladický příběh z Provence po 1. světové válce je vyznáním 

lásky ke krajině i místním rolníkům, kteří celý život zápolí s 

tvrdými podmínkami a nedostatkem vody.  

 

Shakespeare, William     ZK 4792  

Bouře  

1 audiodisk (2 hod., 1 min.) -- MP3 -- Účinkují: Jiří Hurta 

(Alonzo, král neapolský), Karel Houska (Sebastian, jeho 

bratr), Rudolf Pellar (Stefano) a další – rozhlasové hry 

Příběh o lásce a nenávisti, o mstě a odpuštění, vypráví o 

ztroskotancích, kteří se na pustém ostrově setkávají se 

zázraky a divy. Hra, spojující vrcholnou poezii s groteskní 

komikou smutných klaunů, ukazuje lidský život jako 

úchvatnou marnost.  

  

Picoult, Jodi      ZK 4796/1-2  

Čas odejít  

2 audiodisky (15 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Lenka Veliká – 

americké romány 

Matka třináctileté Jenny zmizela před lety poté, co se stala 

účastníkem neštěstí ve sloní rezervaci, kde pracovala. Jenna 

chce svou maminku najít. Kde však začít? A kdo koho 

vlastně hledá? 
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Tóibín, Colm       ZK 4804  

Brooklyn  

1 audiodisk (10 hod., 22 min.) -- MP3 -- Čte Eva Hadravová – 

irské romány (anglicky) 

Román odehrávající se v 50. letech 20. století v Irsku vypráví 

již takřka klasický příběh dalšího rozdělení chudé rodiny, ze 

které děti postupně odcházejí do světa za prací.  

 

Colgan, Jenny      ZK 4805/1-2  

Ostrov s vůní čerstvého chleba  

2 audiodisky (13 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte Marcela Šiková 

– anglické romány 

Román o ženě, pro níž konec znamenal začátek, hledání 

nového domova, nových přátel a znovuobjevení náplně 

života.  

 

Puškin, Aleksandr Sergejevič    ZK 4807  

Boris Godunov  

1 audiodisk (2 hod.) -- MP3 -- Účinkují: Vladimír Šmeral, 

Otomar Korbelář, Soběslav Sejk – rozhlasové hry 

Historická tragédie z doby bojů o ruský trůn na přelomu 16. 

a 17. století.  

 

Shakespeare, William     ZK 4808  

Zimní pohádka  

1 audiodisk (2 hod., 1 min.) -- MP3 -- Účinkuií: Vladimír 

Šmeral, Jiří Hurta, František Filipovský -- rozhlasové hry  

Pohádková romance je příběhem žárlivosti mezi dvěma 

královskými páry.  
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Swatman, Clare       ZK 4841  

Než odejdeš  

(10 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová.  

Každý by se chtěl někdy vrátit do určitého bodu svého života 

a udělat jiné rozhodnutí. Román pro ženy, který začíná 

zdánlivýn koncem jednoho manželství. 

 

Ferrante, Elena     ZK 4872/1-2  

Geniální přítelkyně. Díl čtvrtý, Příběh ztracené 

holčičky: dospělost – stáří  

2 audiodisky (18 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová.  

Závěrečný díl tetralogie Geniální přítelkyně. Elena a Lila jsou 

teď už dospělé, zralé ženy, které mají za sebou celou řadu 

životních zvratů. Příběh jejich mnohaletého přátelství na 

pozadí rodné Neapole a dějinných událostí se uzavírá.  

 

Williams, S.      ZK 4873  

Dívka, která si říkala Tuesday  

1 audiodisk (8 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Anna Kameníková, 

Jan Kolívka,  

Román o tajemné dívce Tuesday z londýnského podzemí, 

která vychází mezi lidi jen proto, aby se mstila za vlastní 

zničený život i za bezpráví páchané na ostatních lidech.  

 

 

Keller, Gottfried       ZK 4877  

Romeo a Julie na vsi  
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1 audiodisk (3 hod., 21min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.  

Novela, která je obměnou Shakespearovu motivu, líčí 

tragédii nenaplněné lásky dvou mladých venkovanů.  

 

Nabokov, Vladimir Vladimirovič    ZK 4880  

Král, dáma, kluk  

1 audiodisk (12 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Mistrný psychologický román na téma manželského 

trojúhelníku.  

 

Durrell, Gerald Malcolm    ZK 4900  

Růženka je z příbuzenstva  

1 audiodisk (9 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.  

Pásmo rozmarných příběhů mladého úředníčka, které 

prožije díky svému nečekanému dědictví - slonici Růžence. 

 

Ondaatje, Michael     ZK 4902  

Anglický pacient  

1 audiodisk (11 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová.  

Román o bolesti a lásce odehrávající se v posledních dnech 

2. světové války je sugestivním příběhem umírajícího 

anglického letce a mladé kanadské ošetřovatelky.  

 

Bator, Joanna      ZK 4903/1-2  

Pískový vrch  

2 audiodisky (18 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová.  

Nevšedně pojatá rodinná sága zachycuje sny, trápení a 

naděje tří generací polských žen, úzce spojené s dějinami 
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dvacátého století od války přes éru budování socialismu až 

ke kapitalistickému Polsku nedávných let.  

 

Phillips, Susan Elizabeth    ZK 4913/1-2  

Rozený svůdce  

2 audiodisky (13 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková  

Romantický příběh dvou zcela odlišných lidí, spojených 

traumatem osamělého dětství, jejichž náhodné setkání pro 

oba znamená jedinečnou příležitost, jak zapomenout na 

všechny staré křivdy.  

 

Pilcher, Rosamunde    ZK 4919/1-3  

Hledači mušlí  

3 audiodisky (25 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.  

Rozsáhlá rodinná sága líčí osud čtyř generací anglické rodiny 

a zabírá téměř celé století přes obě světové války až do 70. 

let 20. století.  

 

Pilcher, Rosamunde     ZK 4920  

Kolotoč  

1 audiodisk (5 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Lucie Kožinová.  

Psychologický román vypovídá o lásce, egoismu a 

odpovědnosti.  

 

Vigan, Delphine de     ZK 4938  

Podle skutečného příběhu : román  

1 audiodisk (10 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Markéta 

Potužáková.  
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Psychologický román líčí vztah dvou žen, který postupně 

dramaticky graduje ve vážné nebezpečí, ve kterém jde o 

život.  

 

Cognetti, Paolo      ZK 4940  

Osm hor  

1 audiodisk (8 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Pavel Batěk.  

Hluboký příběh o hledání kořenů, identity, místa ve světě. 

Svérázná filozofie hlavních hrdinů se nese v duchu toho, že 

ať už je osud cokoli, určitě přebývá v horách, které máme 

nad hlavou.  

 

Hosseini, Khaled    ZK 4949  

Lovec draků  

1 audiodisk (12 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Martin Sláma.  

Dramatický životní příběh afghánského spisovatele se 

odehrává koncem 20. století v Afghánistánu a USA.  

 

Potok, Chaim      ZK 4959  

Jmenuji se Ašer Lev  

1 audiodisk (12 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Román o dospívání talentovaného chlapce z ortodoxní 

židovské rodiny, který se stane malířem, přestože to 

znamená rozchod s rodinou a komunitou.  

 

Potter, Alexandra      ZK 4960/1-2  

Kde je ta holka?  

2 audiodisky (13 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.  
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Charlotte Merryweather se vrátí ve svém životě o 10 let 

zpátky a potká své mladší já což, přinese překvapivé 

následky.  

 

Pristavkin, Anatolij Ignat'jevič    ZK 4967  

Zlatý obláček  

1 audiodisk (3 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Samek.  

Román líčí tragické osudy bezprizorních dětí, které se snaží v 

krutých poválečných zmatcích přežít hlad i následky 

necitelných administrativních zásahů.  

 

Mayle, Peter      ZK 4976  

Navždy Provence  

1 audiodisk (7 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Pavel Soukup.  

Pokračování povídání o Provence. Opět jsme okouzleni 

vtipným vyprávěním o zdánlivě všedních událostech 

francouzského venkova, z nichž se rodí umění žít. Z každé 

maličkosti, kterou můžeme objevovat a obdivovat, na nás 

dýchá pohoda a vlídný humor.  

 

Queneau, Raymond      ZK 4983  

Zazi v metru  

1 audiodisk (5 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Příběh dvanáctileté dívky, která je na návštěvě u strýce v 

Paříži, kde touží poznat atmosféru metra.  

 

Radiguet, Raymond      ZK 4984  

Ples u hraběte d'Orgel  
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1 audiodisk (4 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dědeček.  

Psychologický román s milostnou zápletkou. Hudební 

doprovod.  

 

Recheis, Käthe      ZK 4997  

Bílý vlk  

1 audiodisk (10 hod., 55 min.) – MP3 – Čte Jiří Klika. 

Fantasticko-dobrodružný příběh chlapce Tomáše, který se 

dostane do jiného světa.  

 

Steinbeck, John     ZK 5011/1-3  

Na východ od ráje  

3 audiodisky (28 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Stanislav 

Bruder.  

Rozsáhlá rodinná kronika sahající od války Severu proti Jihu 

až do let první světové války. Námětem románu je rozporný 

vztah dvou bratří. Autor se inspiroval biblickým příběhem o 

Kainu a Abelovi.  

 

Vaughan-Hughes, Pip   ZK 5012/1-2  

Krvavá relikvie  

2 audiodisky (19 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

 

Cleveland, Karen    ZK 5014  

Musím to vědět  

1 audiodisk (7 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Kateřina 

Horáčková-Mendlová.  
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Co uděláte, když zjistíte, že všechno, čemu jste dosud věřili, 

byla lež?  

 

 

 

Remarque, Erich Maria     ZK 5021  

Na západní frontě klid  

1 audiodisk (8 hod., 23 min.) -- MP3 -- Čte Jaroslav Plesl.  

V tomto románě autor nepateticky až naturalisticky popisuje 

osudy skupiny německých vojáků během 1. světové války.  

 

Dickens, Charles      ZK 5023  

David Copperfield  

1 audiodisk (7 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Luboš Veselý. 

Dvacetidílná četba na pokračování z dvoudílného románu 

zachycuje osudové momenty ze života Davida Copperfielda, 

chudého sirotka, který dospěl v pozoruhodného a úspěšného 

člověka.  

 

Backman, Fredrik      ZK 5024  

A každé ráno je cesta domů delší a delší  

1 audiodisk (3 hod., 10 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Nový, Michal 

Zelenka.  

Autor v knize líčí boj stárnoucího muže o zachování 

nejdražších vzpomínek. Činí tak něžně a způsobem, jak to 

dovede jen on.  
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Frances, Michelle     ZK 5031/1-2 

Přítelkyně  

2 audiodisky (14 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Kateřina 

Lojdová.  

Laura má zdánlivě všechno, co si může přát. Úspěšnou 

kariéru, bohatého manžela a pohledného syna Daniela. Aby 

ochránila svůj vztah se synem, uchýlí se Laura ke lži, která 

bude mít pro všechny nedozírné následky.  

 

Picoult, Jodi     ZK 5041/1-2  

Velké maličkosti  

2 audiodisky (18 hod., 34 min.) -- MP3 -- Čte Lenka Veliká. 

Román známé americké autorky se dotýká věčného tématu 

rasových předsudků a vypráví příběh zdravotní sestry černé 

pleti, obviněné ze smrti novorozence.  

 

Rigby, Ray      ZK 5046/1-2  

Pahorek ; Pahorek z písku  

2 audiodisky (20 hod., 5 min.) -- MP3 -- Čte Richard 

Honzovič.  

Dvoudílný román z prostředí internačního a kárného tábora 

britské armády v Severní Africe za 2. světové války. V 

napínavém příběhu autor popisuje kruté metody dozorců, 

nesmyslný vojenský dril i sílící projevy odporu a pokusy 

trestanců o vzpouru.  

 

Robbins, Tom     ZK 5050/1-2  

Parfém bláznivého tance  
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2 audiodisky (17 hod., 10 min.) -- MP3 -- Čte Vladimír Kudla. 

Román vypráví pohádku o muži, kterému se podařilo 

uskutečnit odvěkou lidskou touhu nikdy nezemřít. 

 

 

 

Rollins, James    ZK 5066/1-2  

Poslední orákulum  

2 audiodisky (18 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte František 

Dočkal.  

Američtí agenti z elitní skupiny Sigma Force bojují se 

skupinou ďábelských vědců.  

 

Rosnay, Tatiana de    ZK 5067  

Klíč k minulosti  

1 audiodisk (10 hod., 33 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Psychologický román, odehrávající se střídavě v roce 1942 a 

na počátku 21. století, připomíná perzekuci židovského 

obyvatelstva. První anglicky psaná próza francouzské 

spisovatelky, novinářky a scénáristky působí velmi 

přesvědčivě.  

 

Hendricks, Greer     ZK 5101  

Manželka mezi námi  

1 audiodisk (12 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte Jana Štvrtecká.  

Příběh Vanessy Thompsonové, žárlivé ženy, která je posedlá 

snoubenkou svého bývalého manžela. Anebo je vše ve 

skutečnosti jinak?  
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Walliams, David     ZK 5103  

Půlnoční gang  

1 audiodisk (5 hod., 13 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Lábus -- 

Humorný i dojemný příběh o nejpříšernější nemocnici, kde 

se plní ty nejlepší sny.  

 

Perry, Sarah       ZK 5111/1-2 

Nestvůra z Essexu 

2 audiodisky (13 hod., 5 min.). -- MP3 -- Čte Kateřina 

Horáčková-Mendlová.  

Příběh o lásce ke svobodě a poznání, o protikladech, které 

se přitahují a o lidských vášních a vysokých ideálech, které 

díky nim často berou za své.  

 

Larson, Erik       ZK 5122/1-2 

Ďábel v Bílém městě, aneb, Vraždy, kouzla a šílenství 

na výstavě, která změnila Ameriku  

2 audiodisky (18 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Miroslav Černý. 

Výjimečný příběh podle skutečných událostí vyrovnaně 

propojuje beletrii a literaturu faktu na osudech dvou 

rozdílných mužů: slavného architekta a chladnokrevného 

sériového vraha v Americe 2. poloviny 19. století.  

 

Townsend, Sue        ZK 5124 

Ztracené deníky Adriana Molea 1999-2001  

1 audiodisk (6 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Chovanec. 

Sedmé pokračování životních peripetií Adriana Molea z let 
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1999-2001. Ač dospělý, stále však nezralý, se snaží 

vypořádat s rolí osamělého otce.  

 

Thériault, Denis        ZK 5132 

Podivuhodný život osamělého pošťáka  

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) -- MP3 -- Čte Vojtěch Hájek, 

Magdaléna Borová 

Poetický román o lásce a záhadách lidské identity je 

portrétem osamělého pošťáka, jehož osobní příběh výrazně 

poznamená fakt, že vědomě porušuje listovní tajemství.  

 

Shaw, Bernard        ZK 5139 

Pygmalion  

1 audiodisk (1 hod., 38 min.) -- MP3 - rozhlasové hry   

Romantická hra o profesoru fonetiky Higginsovi a jeho žačce 

Líze Doolitlové, která se promění v okouzlující mladou dámu. 

Hra se stala předlohou muzikálu.  

 

Schiller, Friedrich       ZK 5140 

Úklady a láska  

1 audiodisk (2 hod., 38 min.) -- MP3 -- Rozhlasová 

dramatizace  

Dílo je vášnivou obžalobou zkorumpovaného a násilnického 

německého feudalismu, jedná o osudu dvou milenců, 

mladého šlechtice a prosté dívky.  
 

 

McEwan, Ian       ZK 5141/1-2  

Pokání  

2 audiodisky (15 hod., 1 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová 
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– anglické romány 

Strhující psychologický příběh o důsledcích tragického omylu 

vnímavé, ale svět dospělých dosud nechápající dívky na 

osudy lidí kolem ní i jí samotné.  

 

Giesbert, Franz-Olivier       ZK 5147  

Trhačka zubů  

1 audiodisk (12 hod., 29 min.) -- MP3 -- Čte Sylva Talpová – 

francouzské romány 

Svěží román o neobyčejném osudu dlouhověké zubařky 

Lucile, který ji zavede na tři kontinenty a do několika 

dějinných epoch světa i Francie, od Velké francouzské 

revoluce až po bitvu u Little Big Hornu.  

 

Blake, Michael       ZK 5152 

Posvátná stezka 

1 audiodisk (13 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Jaroslav Doleček 

- americký román 

Volné pokračování románu "Tanec s vlky", vypráví o dalších 

osudech indiánského kmene Komančů v době, kdy jsou 

vytlačováni bělochy.  

 

Buck, Pearl S.       ZK 5157/1-2 

Hrdé srdce  

2 audiodisky (15 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – americký román 

Román vypráví o osudu talentované sochařky, která se 

tvrdošíjně pokouší skloubit cestu umělkyně s rolí matky. 

Příběh se odehrává v Paříži a New Yorku na sklonku 



27 
 

třicátých let 20. století.  

  

 

 

 

Fynn        ZK 5158 

Pane Bůh, tady Anna  

1 audiodisk (7 hod., 29 min.) -- MP3 -- Čte Barbora Hrzánová 

- hudba, zpěv, Aneta Langerová – anglická próza 

Příběh o životě jedné malé holčičky a o osvobozujícím 

účinku, jímž působila na svého přítele Fynna.  

  

Backman, Fredrik      ZK 5162/1-2  

My proti vám  

2 audiodisky (16 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Soukup – 

švédské romány 

Volné pokračování románu Medvědín vypráví o měsících 

následujících po událostech, které otřásly Medvědínem.  

 

Nabokov, Vladimir Vladimirovič   ZK 5169 

Pnin  

1 audiodisk (7 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

americké romány 

Příběh hořce komické konfrontace ruského intelektuála, 

který emigroval po říjnové revoluci do USA, s americkým 

akademickým prostředím i se západním světem vůbec.  

 

Gabaldon, Diana     ZK 5172/1-2 
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Cizinka  

2 audiodisky (24 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Jitka Ježková – 

americký román 

Romantický příběh, v němž se  zdravotní sestra Claire 

Randallová ocitá díky podivné časové přesmyčce v 18. 

století ve Skotsku.  

 

Haywood, Sarah      ZK 5176 

Kaktus  

1 audiodisk (11 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Dana Černá – 

anglický román 

Poutavý román, který nás provede osmi nezapomenutelnými 

měsíci života nezávislé Londýňanky Susan.  

 

Helle, Helle      ZK 5195  

Tohle jsem měla napsat v přítomném čase  

1 audiodisk (4 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová – 

román pro ženy 

Psychologický román o tápání a bezradnosti mládí je 

příběhem dvacetileté dívky a její poněkud apatické reakce 

na právě probíhající "přítomný čas".  

 

Fulghum, Robert     ZK 5208  

Drž mě pevně, miluj mě zlehka : příběhy z tančírny 

Century  

1 audiodisk (5 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čtou Miroslav Hanuš, 

Helena Dvořáková – americký román 

Román známého amerického autora vypráví příběh 
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tanečníků tanga a jedné oblíbené tančírny v Seattlu.  

 

Martin, Charles      ZK 5209  

Hora mezi námi  

1 audiodisk (11 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Marek Holý – 

americký román 

Dramatický boj o přežití v extrémních podmínkách probudí v 

novinářce Ashley a chirurgu Benovi sílu, o níž neměli tušení. 

Podlehnou v mrazivé pustině zraněním těla a duše, nebo 

znovu uvěří v lásku?  

  

Groen, Hendrik      ZK 5211 

Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let : dokud se 

žije : mezinárodní bestseller  

1 audiodisk ( hod., min.) -- MP3 -- Čte Jaromír Meduna – 

fiktivní deník 

Holandský stařík je zpět! Ve svém deníku Hendrik dojemně a 

s laskavým humorem líčí další rok v domově důchodců.  

 

Gogol', Nikolaj Vasil'jevič    ZK 5212 

Ženitba  

1 audiodisk (1 hod., 5 min.) -- MP3 -- Čte Dana Medřická, 

František Filipovský, František Kreuzmann -- rozhlasové hry  

Satyrická komedie o nepodařených námluvách, kde se o 

jednu nevěstu uchází několik svérázných ženichů.  

 

Howey, Hugh       ZK 5225/1-2  

Turnus  
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2 audiodisky (16 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Josef Prokop – 

americké romány 

Další kniha poutavé řady postapokalyptických sci-fi románů 

ze Země otrávené jedy seznamuje formou prequelu s 

okolnostmi, které vedly ke vzniku podzemních 

mnohapatrových objektů, tzv. sil.  

 

May, Karl         ZK 5228/1-2  

V Súdánu  

2 audiodisky (14 hod., 39 min.) -- MP3 -- Čte Kajetán 

Písařovic – dobrodružné romány 

V dobrodružném románě zneškodňuje německý cestovatel 

Kara ben Nemsí vůdce bandy a obchodníka s otroky.  

 

 

Sidon, Karol        ZK 5234  

Dvojí zákon  

1 audiodisk (1 hod., 10 min.) -- MP3 -- Čte Rudolf Hrušínský 

jako Jidáš, Radoslav Brzobohatý jako Ježíš a Josef Patočka 

jako velekněz Kaifáš – rozhlasové hry 

Hra zemského vrchního rabína a dramatika na novozákonní 

téma. Za normalizace smazáno, v roce 1991 

rekonstruováno z amatérských nahrávek.  

 

Charles-Roux, Edmonde     ZK 5248/1-2  

Zapomenout na Palermo  

2 audiodisky (13 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – francouzské romány 



31 
 

Román vypráví o životě Italů v Americe na počátku 2. 

světové války.  

 

Meacham, Leila      ZK 5251/1-2  

Titáni  

2 audiodisky (20 hod., 11 min.) – MP3 -- Čte Dana Pilařová – 

americké romány 

Dějištěm strhujícího vyprávění o lásce, bolestných ztrátách i 

zradách je Texas, který se kolem roku 1900 ocitá na prahu 

ropné konjunktury, jež odstartuje období prudkého 

hospodářského růstu.  

 

Smith, Wilbur A.       ZK 5252/1-2  

Řeka bohů. Faraon  

2 audiodisky (16 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte František Dočkal 

– dobrodružné romány 

Další pokračování ze série historicko-dobrodružných románů, 

odehrávajících se ve starověkém Egyptě, sleduje opět osudy 

čaroděje Taita, který čelí obvinění z velezrady.  

 

Schnitzler, Arthur       ZK 5258  

Dokolečka dokola  

1 audiodisk (54 min.) -- MP3 -- Účinkují: Josef Červinka, 

Michal Pavlata, František Němec a další -- rozhlasové hry  

Hra rakouského dramatika se ve své době zapsala jako 

skandální komedie. Tvoří ji sled dialogů, ve kterých partneři 

krouží (jako v nějakém opojném tanci) kolem jediného 

tématu - milostného aktu.  
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Goldoni, Carlo        ZK 5259  

Poprask na laguně: komedie o třech dějstvích  

1 audiodisk (1 hod., 14 min.) -- MP3 -- Účinkují: Petr 

Haničinec, Viktor Preiss, Jorga Kotrbová -- adaptace 

Rozhlasová adaptace jedné z nejzdařilejších komedií Carla 

Goldoniho. Děj se odehrává v rybářském městě Chioggia a 

jeho základem jsou milostné zápletky a spory.  

 

Čechov, Anton Pavlovič      ZK 5261  

Teskné variace  

1 audiodisk (41 min.) -- MP3 -- Účinkují: Oldřich Vlach, Jana 

Preissová, Jiří Krampol a další -- rozhlasové hry  

Dramatický triptych z autorových drobných próz, jejichž 

společným tématem je láska ve svých teskných i směšných 

podobách.  

 

Cappello, Bianca       ZK 5262  

Paměti Bianky Cappellové  

1 audiodisk (2 hod., 43 min.) -- MP3 -- Čtou Jana Preissová, 

Rudolf Kvíz – italské prózy 

Šestidílná četba na pokračování z memoárů známé 

benátské šlechtičny. Dobrodružné osudy dcery benátského 

patricia ze 16. století, která v patnácti letech uprchla z 

domova s florentským šlechticem, později získala lásku 

toskánského vévody, stala se jeho chotí a pak nedlouho po 

smrti svého chotě tragicky zemřela. Údajně nalezené 

memoáry, jsou falzem z 19. století.  

 

Ibsen, Henrik        ZK 5263  
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Peer Gynt  

1 audiodisk (1 hod., 57 min.) -- MP3 -- Účinkují Ivan Trojan 

(Peer Gynt+ Bojg + neznámý pasažér), Jiřina Jirásková(Ase), 

Petra Špalková (Ingrid, jeho dcera) a další – rozhlasové hry 

Poetické drama o pěti dějstvích norského dramatika 

pojednává o hledání sebe sama, životních hodnotách i věrné 

lásce.  

 

Gounelle, Laurent       ZK 5276 

Muž, který chtěl být šťastný  

1 audiodisk (4 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Jan Meduna, 

Jaromír Meduna – psychologické romány 

Příběh francouzského psychologa, spisovatele a cestovatele, 

sleduje velice sugestivně neobyčejnou duchovní cestu 

současného, civilizací narušeného hrdiny k vyrovnanosti a 

vnitřní svobodě.  

 

Laurence, Margaret      ZK 5284/1-2  

Hledači pramenů  

2 audiodisky (18 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Helga Čočková 

– kanadské romány (anglicky) 

Hrdinka románu pochází ze stísněných poměrů kanadského 

prérijního městečka, ale díky svým schopnostem, 

cílevědomosti a ctižádosti odtud dokáže vyváznout.  

 

Colgan, Jenny        ZK 5286  

Pojízdný krámek snů  

1 audiodisk (11 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Eva Hadravová – 
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skotské romány (anglicky) 

Pojízdný krámek snů je "knihovnická roadmovie", která 

vypráví romantický příběh o knihách a lásce.  

 

Haruf, Kent         ZK 5288 

Cizinci v noci  

1 audiodisk (4 hod., 10 min.) -- MP3 -- Čte Dana Syslová, 

Jaromír Meduna – americké novely 

Komorní příběh dvou osamělých bytostí, toužících po štěstí a 

možná i po lásce. 

 

Gluchovskij, Dmitrij Aleksejevič    ZK 5295  

Text  

1 audiodisk (12 hod., 39 min.) -- MP3 -- Čte Martin Písařík – 

společenské romány 

Jedna vražda, jeden smartphon, několik dní půjčeného 

života. 

 

Nobbs, David        ZK 5304  

Jsi to ty?  

1 audiodisk (12 hod., 19 min.)– MP3 -- Čte Pavel Chovanec 

– satirické prózy 

Román o mezilidských a partnerských vztazích, do kterých 

zasáhne tragédie, hledá za životním smutkem ozvěnu 

smíchu a ve vážných věcech nadhled. Právě tak se protlouká 

životem hlavní hrdina, čerstvý vdovec James Hollinghurst.  
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Cameron, William Bruce    ZK 5315 

Psí cesta : román pro všechny psy a jejich páníčky  

1 audiodisk (8 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Josef Prokop – 

americké romány 

Pokračování knihy Psí poslání přináší další dobrodružství 

chundelatého psího kamaráda.  

 

Cameron, William Bruce   ZK 5316 

Psí poslání : žádný pes tu není jen tak  

1 audiodisk (7 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Josef Prokop – 

americké romány 

Citlivý a humorný příběh o tom, že jeden pes se může 

narodit i několikrát za sebou, aby mohl čím dál lépe chápat 

člověka. Román pro všechny pejskaře.  

 

Dudley-Smith, Timothy    ZK 5319 

Příběhy o Pánu Ježíši  

1 audiodisk (3 hod., 6 min.) -- MP3 -- Čte Jan Potměšil – 

anglické příběhy 

Převyprávěná a přístupnou formou podaná podobenství z 

Nového zákona.  

 

Maugham, W. Somerset      ZK 5324                                                                                     

Barevný závoj  

1 audiodisk (9 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová -- 

psychologické romány  

Uznávaný britský prozaik a dramatik je znalcem lidských 
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charakterů a mistrem psychologie postav. Dramatický děj 

románu se odehrává v britské koloniální Číně, v jehož centru 

stojí mladý manželský pár.  

 

Ludwig, Benjamin    ZK 5325  

Ginny Napořád : nejoriginálnější hrdinka posledních let 

na cestě za domovem  

1 audiodisk (11 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Hana Benešová 

– americké romány 

Odzbrojující román o autistické dívce, která si se světem 

nerozumí, ale přesto se o to snaží celým svým srdcem.  

 

Walsh, Rosie      ZK 5329 

Muž, který už nezavolal  

1 audiodisk (11 hod., 58 min.) -- MP3 -- Čte Nikola 

Votočková, Petr Gelnar – milostné romány 

Dramatický milostný příběh, ve kterém nejdříve musejí 

hrdinové najít odpuštění, aby mohli být spolu šťastni.  

 

Kawakami, Hiromi     ZK 5339  

Podivné počasí v Tokiu  

1 audiodisk (7 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – psychologické romány 

Sedmatřicetileté Cukiko se zdá každý den, který prožívá, 

stejně osamělý. Jednoho dne v baru náhodně narazí na 

svého bývalého učitele. Rodí se mezi nimi jedinečný 

romantický vztah založený na výjimečném souznění jejich 

duší.  
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Colgan, Jenny      ZK 5341/1-2  

Kavárnička na pobřeží  

2 audiodisky (14 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte Eva Hadravová – 

romány pro ženy 

Další román pro ženy od známé anglické autorky, tentokrát 

o Floře, která najde životní štěstí na místě, kde by to 

nejméně čekala.  

  

Wood, Barbara      ZK 5342/1-2  

Dokonalá Harmonie  

2 audiodisky (16 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Hana Benešová 

– americké romány 

Příběh mladé ženy čelící obvinění ze smrti tří lidí, kteří 

zemřeli po požití bylinných přípravků její rodinné firmy 

Harmonie.  

 

 Allende, Isabel     ZK 5349/1-2  

Dům duchů  

2 audiodisky (19 hod., 19 min.) -- MP3 -- Čte Dana Černá, 

Vladislav Beneš – Španělská próza 

Román chilské novinářky vypráví groteskní až dojemný 

příběh rodiny senátora Estebana Trueby od počátku 20. 

století až po fašistický převrat v roce 1973.   

 

Rushdie, Salman     ZK 5372/1-2  

Zlatý dům  

2 audiodisky (17 hod., 6 min.) -- MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

společenské romány  

Děj románu se odehrává v současném New Yorku, v 
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historické čtvrti se sdílenými zahradami, kam se přistěhuje 

tajemný cizinec se třemi syny. Rozvíjí se tak napínavý příběh, 

kde se postupně odhalují tajemství této rodiny. Kniha časově 

rámuje období vlády Baracka Obamy a reflektuje volbu 

nového prezidenta.  

 

Schlink, Bernhard     ZK 5374  

Olga  

1 audiodisk (6 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Miroslav Táborský, 

Lucie Trmíková – německé romány 

Příběh lásky na pozadí dramatických německých dějin od 

konce 19. století do sedmdesátých let 20. století. Olga je 

sirotek z chudých poměrů, Herbert syn venkovského 

statkáře, oba se vymykají prostředí, v němž vyrůstají, a právě 

jejich jinakost je sblíží.  

 

Hunter, Cara      ZK 5381 

Někdo blízký  

1 audiodisk (11 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jan Hájek, 

Magdaléna Borová – detektivní romány 

Psychologické drama z univerzitního Oxfordu, v němž 

inspektor Fawley vyšetřuje záhadné zmizení osmileté 

holčičky.  

 

Cameron, W. Bruce     ZK 5385  

Psí domov : román pro všechny psy a jejich kočičí 

kamarády  

1 audiodisk (8 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 



39 
 

americké romány  

Dojímavý příběh fenky Belly, který sama vypráví. Je 

odloučena od svého pána, kterého se snaží znovu najít a na 

její cestě ji potkává mnoho dobrodružství a nebezpečí, ale 

také Velké Kotě, mládě pumy, o které se stará.  

  

Honeyman, Gail     ZK 5397/1-2 

Eleanor se má vážně skvěle  
2 audiodisky (12 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Petra Špalková 

-- anglické romány  

Vtipný a dojemný román o složitém vnitřním světě 

introvertní hrdinky-podivínky.  

 

Ruiz Zafón, Carlos    ZK 5398/1-2  

Stín větru  

2 audiodisky (20 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil -- 

španělské romány  

Volná trilogie Pohřebiště zapomenutých knih. První 

romantický příběh s prvky gotického románu o pátrání po 

tajemném autorovi staré knihy se odehrává v Barceloně na 

počátku 20. století a svým dějem zasahuje i do minulosti.  

 

Poe, Edgar Allan    ZK 5402  

Příběhy Artura Gordona Pyma  
1 audiodisk (3 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

rozhlasové pořady 

Kniha popisuje uvěřitelná i neuvěřitelná dobrodružství 

mladíka z Nantucketu. Vypráví o plavbě do jižních moří 

americké brigy Grampus, jejíž posádka zažila vzpouru, 

ztroskotání, masakr a další neuvěřitelná dobrodružství a 

objevy.  
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Gogol‘, Nikolaj Vasil‘jevič  ZK 5403  

Portrét  
1 audiodisk (2 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Boris Rösner -- 

rozhlasové pořady  

Dvoudílná novela líčí tragický osud nadaného malíře, který 

v touze po penězích a úspěchu obětuje svůj talent 

pochybnému vkusu bohatých zákazníků a stane se 

módním malířem. Ve druhé části je vylíčena podivná 

historie obrazu lichváře, jehož koupě se stala malířovi 

osudnou.  

 

Chisholm, A. M.     ZK 5404  

Žlutý kůň, aneb, Příhody ze zlatokopeckého tábora  
1 audiodisk (2 hod., 27 min.) MP3 -- Obsahuje: Jak se 

vzdělávat v písmu -- Jak se adoptuje otec --  Jak se slušně 

pobavit --  Jak se ženit a nebo taky ne --   Jak se nesmí 

žertovat s ženami. -- Čte Miloš Kopecký, Rudolf Deyl a další 

-- rozhlasové pořady  

Příběhy z amerického Západu z doby zlatokopecké 

horečky.  

 

McGregor, Jon     ZK 5411  

Rezervoár č. 13  
1 audiodisk (10 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -

- psychologické romány  

Pozoruhodný psychologický román o komunitě lidí z 

anglické vesnice Gladstone, poblíž národního parku Peack 

District, kde se na Silvestra ztratí nezletilá dívka. Uběhne 

spousta let, než se jisté stopy po zmizelé dívce přeci jen 

objeví, ale kdo ví, zda budou stačit k jejímu nalezení.  
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Thomas, Matthew     ZK 5417/1-3  

My nejsme my  
3 audiodisky (25 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -- 

americké romány  

Sugestivní příběh odehrávající se v New Yorku od 50. let 

minulého století do současnosti. Román zobrazuje 

prostřednictvím životního příběhu mladé ženy Eileen střet 

ideálů s realitou a s rozvratem, který do života vnese 

závažná nemoc.  

 

Greene, Graham      ZK 5423  

Revolver na prodej  
1 audiodisk (7 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- 

anglické romány  

Osudy námezdního vraha, který na objednávku 

zbrojařského magnáta zastřelí socialistického ministra. Při 

pronásledování pochopí, čeho byl nástrojem a obrací zbraň 

proti těm, kterým sloužil.  

 

Thomas, Rhys     ZK 5429 

Neuvěřitelná hrdinství Sama Hollowaye  
1 audiodisk (12 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Jan Meduna -- 

psychologické romány  

Neobyčejný román velšského autora o hrdinovi všedních 

dní, který se musí vyrovnat se svou minulostí, aby mohl 

konečně najít štěstí.  

 

Greene, Graham     ZK 5435  

Konec dobrodružství : román  
1 audiodisk (7 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Milan Mach -- 

anglické romány  

Psychologický román, jehož námětem je retrospektivní 

pohled hlavního hrdiny na jeho ukončený milostný vztah k 
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provdané ženě, který změnil základní životní postoje 

hlavních hrdinů.  

 

Adler, Elizabeth     ZK 5436/1-2 

V zajetí dědictví  
2 audiodisky (17 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

americké romány  

Na neznámého dědice čeká pohádkové bohatství, ale musí 

prokázat, že je potomkem tajemné ženy. V úvahu přichází 

pět osob z různých společenských kruhů.  

 

Schweblin, Samanta     ZK 5441  

Mimo dosah  
1 audiodisk (3 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Dana Černá – 

španělské novely 

Postmoderní hypnotická novela, odehrávající se na 

argentinském venkově, tematizuje hledání bodu zlomu, 

jediného okamžiku, kdy jsme jedním banálním krokem 

odbočili ze své cesty a řítíme se k nevyhnutelné katastrofě.  

 

Fowles, John      ZK 5442  

Sběratel  
1 audiodisk (6 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jaroslav Plesl, 

Lucie Pernetová – psychologické romány 

Napínavý román, jehož hlavní postavou je psychopatický 

sběratel motýlů, který ve svém domě vězní krásnou a 

nadanou studentku malířství.  

 

King, Stephen     ZK 5446/1-2  

Řbitov zviřátek  
2 audiodisky (18 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich, 

Klára Suchá, Jan Vlasák – horory (romány) 

Horor, sugestivně líčící předem prohraný zápas člověka se 
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zhmotnělým zlem.  

 

Smith, Wilbur A.     ZK 5452/1-2  

Zlatokopové  
2 audiodisky (13 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš -- 

dobrodružné romány  

Dobrodružný román z prostředí jihoafrických zlatých dolů 

ve druhé polovině 20. století.  

 

Boyne, John       ZK 5465  

Chlapec v pruhovaném pyžamu  
1 audiodisk (7 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Michal Zelenka -- 

irské romány  

Příběh devítiletého Bruna, syna velitele koncentračního 

tábora v Osvětimi, který se spřátelí s židovským chlapcem.  

 

Bourdeaut, Olivier    ZK 5469  

Čekání na Bojanglese : dokud se tančí, nic zlého se 

nemůže stát  
1 audiodisk (4 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Vojtěch Vondráček, 

Jan Vondráček – francouzské romány 

Poetický, poněkud surreálný, melancholicky vtipný příběh 

milující se, poněkud extravagantní rodiny, vypráví střídavě 

svým dětským pohledem syn a vzpomínající otec a manžel 

nespouané, výstřední, krásné a s šílenstvím potýkající se 

matky.  

  

Collins, Norman      ZK 5471  

Černá slonovina  
1 audiodisk (9 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- 

dobrodružné romány  

Příběh anglického chlapce, který prožívá řadu napínavých 
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dobrodružství na otrokářské lodi.  

  

Greene, Graham      ZK 5473  

Náš člověk v Havaně  
1 audiodisk (8 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech -- 

anglické romány  

Román je ostrou kritikou kapitalistického znevažování 

ceny lidského života a zesměšňuje anglickou tajnou 

službu.  

 

Cunningham, Michael      ZK 5487  

Za soumraku  
1 audiodisk (9 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- americké romány  

Psychologický román ze současného New Yorku, ve 

kterém autor předkládá sexuální tematiku, týkající se 

všech ne zcela jednoznačně zařaditelných sexuálních 

okouzlení.  

 

Patrick, Phaedra         ZK 5488 

Podivuhodná odhalení Artura Peppera  
1 audiodisk (10 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš – 

anglické romány 

Devětašedesátiletý Artur Pepper vede jednoduchý život, 

ale v den prvního výročí smrti jeho manželky, dochází k 

radikální změně. Podniká epickou výpravu za pravdou o 

utajovaném životě vlastní ženy, která ho zavádí přes 

Londýn do Paříže a daleké Indie.  

 

Sepetys, Ruta           ZK 5496  

V šedých tónech  
1 audiodisk (8 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Marie Štípková -- 

americké romány  
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Fiktivní deník litevské dívky, odvlečené v roce 1941, po 

anexi Litvy Sovětským svazem, spolu s matkou a bratrem 

do pracovních táborů na Sibiři.  

 

Mawer, Simon           ZK 5500/1-2  

Skleněný pokoj  
2 audiodisky (19 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Milena 

Steinmasslová – anglické romány 

Román inspirovaný skutečným osudem vily Tugendhat. Na 

pozadí příběhu jejich majitelů zrcadlí tragédii celého 

českého národa.  

 

Lemaitre, Pierre      ZK 5506  

Krvavé svatební šaty  
1 audiodisk (9 hod., 56 min.) MP3 -- Čtou Jitka Moučková, 

Jakub Saic, Martin Zahálka – psychologické romány 

Neobyčejně drsný   o duševním i fyzickém zneužívání a 

pomstě.  

  

Grey, Iona        ZK 5525/1-2 

Dopisy, které nikdo nečetl  
2 audiodisky (15 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Andrea 

Elsnerová, Marek Holý – anglické romány 

Příběh velké lásky se odehrává v Anglii za druhé světové 

války, která dva lidi spojila a následně, na dlouhá 

desetiletí, rozdělila.  

  

Mohammadi, Kamin     ZK 5542  

Bella figura : jak žít, milovat a jíst po italsku  
1 audiodisk (10 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

autobiografické romány  

Spisovatelka Kamin Mohammadi opustila stresující 

zaměstnání v Londýně a přijíždí do Florencie, kde objevuje 
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krásu a radosti každodenního života - jídlo, víno, lásku, 

přátelství a také nápadité recepty na skvělá italská jídla.  

  

Guenassia, Jean-Michel    ZK 5544/1-2  

Klub nenapravitelných optimistů  
2 audiodisky (19 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

francouzské romány  

Autor ve svém mnohovrstevnatém společenském románu 

nabízí nejen popis hořkosladkého dospívání chlapce 

Michela, ale též brilantní portrét francouzské generace v 

období šedesátých let, alžírského konfliktu, studené války i 

emigrace z Východu.  

  

Grisham, John       ZK 5561/1-2  

Vyvolávač deště  
2 audiodisky (17 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Ondřej Brousek 

-- americké romány  

Román o začínajícím právníkovi, který se setkává s 

dravostí amerického kapitálu u soudu i mimo něj.  

 

Wilde, Oscar       ZK 5573  

Obraz Doriana Graye  
1 audiodisk (9 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

anglické romány  

Jediná rozsáhlejší próza anglického autora je fantastickým 

příběhem, v němž se hříšný život mladého světáka promítá 

do jeho portrétu.  

  

Nexø, Martin Andersen     ZK 5574/1-2  

Ditta, dcera člověka  
2 audiodisky (21 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -- 

dánské romány  

Sociální román o těžkém údělu dánského proletářského 
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děvčete z doby před první světovou válkou.  

  

Smith, Wilbur A.      ZK 5575/1-2  

Volání na ďábla  
2 audiodisky (16 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš -- 

dobrodružné romány  

Dobrodružný román o krutosti, nenávisti a pomstě se 

odehrává v letech 1912 - 1915 ve východní Africe.  

  

Kinnunen, Tommi    ZK 5576  

Čtyřcestí  
1 audiodisk (9 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -- 

finské romány  

Čtyřcestí je dojemný a silný příběh o ženách, které se 

nebojí hnát své sny až do zakázaných výšek.  

  

Shem, Samuel      ZK 5587/1-2  

Dům Páně  
2 audiodisky (15 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Michal 

Bumbálek – americké romány 

Román, pojatý jako drsná černá komedie demýtizuje 

prostředí americké nemocnice, lékaře i ošetřující personál.  

 

Smith, Wilbur A.      ZK 5588/1-2  

Kořist  
2 audiodisky (19 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

dobrodružné romány  

Africké pobřeží je plné nebezpečí: chamtiví obchodníci, 

nebezpeční piráti a muži toužící po pomstě. Pro 

Coustneyho je však největším nebezpečím jeho rodina.  
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Castle, John        ZK 5592 

Let do nebezpečí  
1 audiodisk (5 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda – 

dobrodružné romány 

Děj dramatického vzrušujícího příběhu se odehrává během 

jedné noci na palubě obřího letadla vnitrozemské linky 

kanadské letecké společnosti.  

 
Remarque, Erich Maria     ZK 5593/1-2  

Jiskra života  
2 audiodisky (14 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -

- válečné romány  

Silně humanistický román líčí poslední dny v německém 

koncentračním táboře Mellern na jaře roku 1945, kde 

nemocní a práce neschopní vězňové bojují o záchranu 

svého života až do příchodu osvoboditelů.  

 
Pirandello, Luigi        ZK 5594  

Nebožtík Mattia Pascal  
1 audiodisk (9 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Roman Hemala -- 

italské romány  

Burleskní román o mladém zámožném muži, který se v 

průběhu svého neúspěšného manželství ocitne zcela na 

mizině.  

 
Coetzee, J. M. (John M.)   ZK 5599  

V srdci země  
1 audiodisk (8 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -- 

jihoafrické romány  

Hrdinka kruté a vášnivé novely, dcera majitele zapadlé 

farmy v Jižní Africe, pozoruje a popisuje život, z něhož jako 

by ji osud vyloučil. Existuje však možnost změnit jej, 
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možnost bizarní a krutá.  

 
Remarque, Erich Maria   ZK 5605/1-2  

Černý obelisk  
2 audiodisky (14 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda -- 

německé romány  

Román se odehrává v Německu roku 1923, kdy mladou 

Výmarskou republiku zaplavila bouřlivá vlna inflace, která 

uvrhla zemi do hluboké hospodářské a mravní krize.  

 
Patchett, Ann      ZK 5626/1-2  

Bel canto : román  
2 audiodisky (13 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – americké romány 

Do honosné vily, kde se odehrává narozeninová oslava 

velkopodnikatele, vniknou ozbrojení teroristé a zajmou 

všechny hosty. Román popisuje postupný vývoj vztahů 

mezi rukojmými a ozbrojenci. Věkově, národostně i 

názorově různorodá komunita uvnitř vily začíná žít 

vlastním životem, vznikají nová přátelství i lásky.  

  

Proust, Marcel      ZK 5637  

Swannova láska  
1 audiodisk (6 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – 

francouzské romány 

Román z Paříže konce 19. století je příběhem lásky 

vzdělaného muže k ženě se špatnou pověstí.  

  

Saint-Exupéry, Antoine de   ZK 5654  

Kurýr na jih  
1 audiodisk (3 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jiří Dědeček -- 

francouzské romány  
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Román líčí osud francouzského leteckého kurýra a 

ztroskotání jeho milostného vztahu.  

  

Saint-Exupéry, Antoine de  ZK 5655  

Moje planeta  
1 audiodisk (18 hod., 38 min.) MP3 -- Obsahuje: Malý princ 

-- Kurýr na jih -- Noční let -- Země lidí -- Válečný pilot. -- Čte 

Tomáš Juřička – francouzské prózy 

Soubor vydání nedokončených próz francouzského autora, 

jednoho z průkopníků dopravního letectví.  

  

Puškin, Aleksandr Sergejevič   ZK 5658  

Evžen Oněgin  
1 audiodisk (1 hod., 28 min.) MP3 -- Úcinkují Jiří Němeček, 

Michal Pavlata, Viola Zinková – rozhlasové hry 

Veršovaný realistický román podává básnický obraz života 

statkářské Rusi 20. let 19. století.  

  

Remarque, Erich Maria    ZK 5660  

Nebe nezná vyvolených  
1 audiodisk (9 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -- 

německé romány  

Román, jehož děj se odehrává nedlouho po skončení 

druhé světové války, citlivě zachycuje vztah nevyléčitelně 

nemocné dívky a automobilového závodníka.  

  

Hattemer-Higgins, Ida    ZK 5669/1-2 

Minulost minulosti  
2 audiodisky (13 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Ivana Lokajová -

- americké romány  

V Berlíně nacistickém i současném, v představách i v 

realitě hledá psychicky narušená hrdinka svou identitu, 

zatíženou nejasným pocitem viny.  
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Trasi, Amita       ZK 5673/1-2 

Všechny barvy nebe  

2 audiodisky (13 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová 

-- americké romány  

Emotivní příběh dvou přítelkyň, jejichž život se změní v 

jediném okamžiku; jedna se snaží přežít nelidské 

zacházení obchodníků s lidmi a druhá zasvětí život jejímu 

hledání.  

 

Wood, Barbara      ZK 5674/1-2  

Plamen duše  
2 audiodisky (18 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Bohdana 

Majerová – americké romány 

Rozsáhlý historický román o mladé palmýrské léčitelce, 

která sbírá po celém starověkém světě lékařské 

zkušenosti a hledá svou životní lásku.  

  

Miller, Madeline     ZK 5698/1-2  

Kirke  
2 audiodisky (17 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Petra Špalková 

-- americké romány  

Nezdolná ženská síla v prostředí nejen příbuzenských intrik 

a ústrků na pozadí antického příběhu, ve kterém jedna z 

nejslabších bohyní nymfa Kirké najde svoji moc a cenu  

  

Kimmel, James P    ZK 5713/1-2 

Soud padlých andělů  
2 audiodisky (13 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – americké romány 

Psychologický román se pokouší odhalit tajemství, kdo je 
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konečným soudcem našich vlastních životů a vede hlavní 

hrdinku zpět její minulostí k zásadnímu poznání.  

  

Rushdie, Salman     ZK 5720  

Hanba  
1 audiodisk (9 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Ladislav Frej -- 

anglické romány  

Román je odrazem politické situace v Pákistánu, je 

vyprávěn strhujícím způsobem, doplněn autorovými vstupy 

a úvahami.  

  

Adebayo, Ayobami    ZK 5735  

Zůstaň se mnou  
1 audiodisk (8 hod., 35  min.) MP3 -- Čtou Martin Myšička 

a Nikola Votočková – psychologické romány 

Světově oceňovaný román o touze po dítěti, manželské 

lásce, zradě a odcizení nám přibližuje život v současné 

Nigérii.  

 

Tartt, Donna       ZK 5737/1-2  

Tajná historie  
2 audiodisky (23 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Daniel Bambas 

-- psychologické romány  

Nezvyklý příběh z univerzitního prostředí, ve kterém 

několik studentů pozvolna rozehrává scény z řecké 

tragédie a ze zdánlivého poklidu filozofických diskuzí 

nečekaně vystupuje magické Zlo.  

  

Sepetys, Ruta     ZK 5738  

Sůl moře  
1 audiodisk (7 hod., 53 min.) MP3 -- Čtou Krausová Anita, 

Tenorová Petra, Bartoš Kryštof a další – americké romány 

Na pozadí skutečné historické události (operace Hannibal) 
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sledujeme dramatický zápas o přežití pohledem skupinky 

válečných uprchlíků.  

  

King, Stephen     ZK 5742/1-2  

Osvícení  

2 audiodisky (21 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- 

horory (romány)  

Horor líčící atmosféru opuštěného horského hotelu, v 

němž s rodiči tráví zimu pětiletý chlapec, nadaný 

mimořádnými telepatickými schopnostmi.  

  

Coelho, Paulo     ZK 5753  

Rukověť bojovníka světla  

1 audiodisk (2 hod., 28 min.) MP3 -- Čtou Taťjana 

Medvecká, Marek Němec – brazilské prózy 

Bojovník světla je metamorfozou člověka, který umí snít a 

umí se zastavit v uspěchané každodennosti k rozhovoru se 

svým srdcem i Bohem.  

  

Grylls, Bear     ZK 5756  

Příběhy skutečné odvahy : pravdivé příběhy o přežití 

a hrdinství, které utvářely můj život  

1 audiodisk (10 hod.,41 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

dobrodružné příběhy  

Skutečné příběhy neobyčejného hrdinství a vytrvalosti.  

  

Lively, Penelope     ZK 5771  

Měsíční tygr  

1 audiodisk (10 hod.,32 min.) MP3 -- Čte Taťjana 
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Medvecká – anglické romány 

Román, ve kterém hlavní hrdinka rekapituluje svůj život, 

prožitý během bouřlivého 20. století.  

  

Dumas, Alexandre     ZK 5773  

Robin Hood  

1 audiodisk (9 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

francouzské romány  

Středověká romantická legenda o anglosaském 

zbojníkovi, který za vpádu Normanů do Anglie se svými 

statečnými druhy hájil po svém právo a spravedlnost nad 

uchvatiteli.  

  

Salinger, J. D. (Jerome David) ZK 5821 

Franny a Zooey ; Vzhůru, tesaři, do výše střechu 

zvedněte!  
1 audiodisk (13 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar – 

americké novely 

V prózách vystupují příslušníci poněkud excentrické rodiny 

Glassových."Franny a Zooey": Novela o touze po nalezení 

smyslu života, je obrazem něžného vztahu matky a jejích 

dvou nejmladších dětí. "Vzhůru, tesaři, do výše střechu 

zvedněte!": Dvě psychologicky laděné prózy. První líčí 

jeden den v New Yorku, kam přijíždí Buddy Glass na svatbu 

svého bratra. Druhá je Buddovým pokusem o literární 

portrét Seymoura Glasse.  

  

Saroyan, William    ZK 5825  

Kluci a holky, když jsou spolu  
1 audiodisk (4 hod., 41 min.) MP3 -- Čtou Maňhalová 

Barbara, Mrvík Vladimír – americké romány 
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Autobiograficky silně podbarvený román o manželském 

soužití, ve kterém má každý z partnerů jiné ambice.  

  

Saroyan, William     ZK 5826  

Lidská komedie  
1 audiodisk (7 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -- 

americké romány  

Román o životě malého amerického města v blíže 

neurčené době uprostřed 2. světové války.  

  

Saroyan, William     ZK 5827  

Mami, mám tě ráda  
1 audiodisk (7 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá –  

Tato knížka je v určitém smyslu slova doplňkem a 

protipólem autorovy drobné prózy "Tati, tobě přeskočilo". 

Psychologický román, kde na soužití a konfrontacích 

matky s malou dcerou autor s ironickou nadsázkou a 

obrovskou citlivostí skvěle vystihuje rozdílnost pohledů 

dítěte a "dospěláka" na život a svět kolem sebe.  

  

Saroyan, William     ZK 5830  

Tracyho tygr  
1 audiodisk (2 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková -- americké prózy  

Lyrická moderní pohádka o mladíkovi, který chová 

černého pantera v domnění, že pečuje o vzácného tygra.  

  

Segal, Erich      ZK 5835/1-2  

Doktoři  
2 audiodisky (31 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

americké romány  

Román o práci a životě amerických lékařů a o poměrech 

na amerických vysokých školách a v nemocnicích.   
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Segal, Erich       ZK 5836  

Gentlemani z Harvardu  
1 audiodisk (20 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – americké romány 

Román je dramatickým portrétem jedné generace, 

zobrazené na pěti příslušnících elitní americké univerzity.  

  

Shaw, Irwin       ZK 5854  

Chléb na vodách  
1 audiodisk (18 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -

- americké romány  

Román ukazuje korumpující moc bohatství a vlivu, kterou 

autor prezentuje na osudech rodiny středoškolského 

profesora.  

  

Schaefer, Jack      ZK 5855/1-2  

Muž se srdcem kovboje  
2 audiodisky (21 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

dobrodružné romány  

Román z doby osidlování amerického Západu je 

napínavým vyprávěním o mužích, kteří za malý plat krotili 

koně a hlídali stáda dobytka v Novém Mexiku.  

  

Simmel, Johannes Mario    ZK 5859  

...svůj kalich hořkosti...  
1 audiodisk (24 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Petr Rychlý -- 

rakouské romány  

Příběh filmového umělce, který příliš pozdě a draze platí za 

svou první opravdovou lásku.  
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Simmel, Johannes Mario    ZK 5860 

Tajný chléb  
1 audiodisk (8 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika – 

rakouské romány 

Nostalgický příběh z poválečné Vídně, kde se několik 

opuštěných, vyčerpaných a zklamaných lidí rozhodne 

postavit vlastní dům.  

  

Singer, Isaac Bashevis     ZK 5864  

Šoša  

1 audiodisk (10 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jiří Plachý -- 

americké romány  

Psychologicky laděný příběh židovského intelektuála, který 

v předválečné Varšavě hledá smysl své existence ve vztahu 

k prosté družce z dětství.  

  

Sinkkonen, Lassi     ZK 5865  

Solvejžina píseň  

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá – 

finské romány 

Román je příběhem zanedbávaného děvčátka, 

vyrůstajícího v rozháraných rodinných poměrech uprostřed 

periferní spodiny.  

  

Barnes, Julian      ZK 5869  

Jediný příběh  

1 audiodisk (9 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- milostné romány  

Raději byste milovali víc, a tím víc trpěli, nebo milovali míň 

a o to míň trpěli". Příběh neobvyklého vztahu mladého 
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studenta a stárnoucí ženy je milostným románem na 

pozadí britské společnosti 60. let, včetně jejích 

zakořeněných klišé a prudérnosti.  

 

Gogol‘, Nikolaj Vasil‘jevič    ZK 5874  

Mrtvé duše  

1 audiodisk (14 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič 

-- ruské romány  

Hořce satirický příběh, v němž autor odhaluje pravdivý 

obraz ruského venkova na počátku 19. století.  

  

Jachina, Guzel‘ Šamilevna   ZK 5877/1-2  

Zulejka otevírá oči  

2 audiodisky (18 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -- 

ruské romány  

Strhující román, napsaný ve stylu klasických ruských 

románů, vypráví o přežití a nalézání smyslu života v 

nesmyslné, nelidské a kruté době, v Sovětském svazu 

třicátých let 20. století. Román se stal v Rusku literární 

událostí.  

  

Di Pietrantonio, Donatella    ZK 5893  

Navrátilka  

1 audiodisk (6 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- 

psychologické romány  

Bravurně napsaný román oceňované italské autorky 

vypráví příběh třináctileté dívky, která se musí vrátit do své 

původní biologické rodiny a sžít se s odlišnou sociální 

realitou.  
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Steinar Bragi       ZK 5909  

Planina  
1 audiodisk (4 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

islandské romány  

Příběh s hororovými prvky severských mýtů o čtveřici 

mladých cestovatelů, v němž hlavní roli hraje Island a jeho 

genius loci - samota, prázdný prostor a malý člověk proti 

nezměrné planině.  

  

Steinbeck, John      ZK 5969  

Sladký čtvrtek  
1 audiodisk (9 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – 

americké romány 

Novela o životě několika povalečů v malém kalifornském 

městečku, kteří zastávají svéráznou životní filozofii.  

  

Steinbeck, John      ZK 5970  

Toulky s Charleyem za poznáním Ameriky  
1 audiodisk (9 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

americké prózy 

Kniha postřehů o Americe 60. let tak, jak ji poznal 

světoznámý spisovatel na svých toulkách obytným 

náklaďákem v doprovodu psa Charleye.  

  

Remarque, Erich Maria    ZK 5979/1-2  

Čas žít, čas umírat  
2 audiodisky (15 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -- 

německé romány  

Proslulý román zachycuje osud mladého německého 

vojáka na frontě 2. světové války, během dovolené a po 

opětovném návratu do bojových linií.  
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Remarque, Erich Maria    ZK 6029/1-2  

Tři kamarádi  
2 audiodisky (18 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš -- 

německé romány  

Román o přátelství tří veteránů z 1. světové války, kteří se 

po válce těžce probíjejí životem v hladovějícím a 

hospodářsky rozvráceném Německu.  

  

Sorokin, Vladimir Georgijevič   ZK 6030  

Vánice  
1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Petr Mikeska -- 

ruské novely  

Společensko-kritická novela popisuje strastiplnou cestu 

fantaskní krajinou skrz sněžnou bouři a zároveň je 

symbolickou karikaturou ruské reality.  

  

Sander, Gregor      ZK 6033  

Co by bylo  
1 audiodisk (6 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Dana Černá – 

německé romány 

Román současného berlínského novináře je příběhem 

čtyřiačtyřicetileté kardioložky Astrid, kterou náhodné 

setkání na budapešťské dovolené přinutí oživit a 

rekapitulovat svou minulost.  

  

Styron, William     ZK 6043/1-2  

Sophiina volba  
2 audiodisky (31 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Richard 

Honzovič – americké romány 

Rozsáhlý psychologický román je výpovědí mladé ženy, 

Polky, jejíž nitro hluboce poznamenaly zážitky z 2. světové 

války a nacistických vyhlazovacích táborů.  
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Sue, Eugene     ZK 6044  

Tajnosti pařížské  
1 audiodisk (18 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- 

francouzské romány  

Dobrodružný román se sociálními prvky z prostředí 

pařížského podsvětí v 19. století.  

  

Ryan, Jennifer (Jennifer L.)   ZK 6057/1-2 

Sbor chilburských dam  
2 audiodisky (13 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová 

-- fiktivní deníky  

Půvabný příběh britské autorky, která čerpá ze vzpomínek 

své babičky, vypráví o tom, jak se ženy na anglickém 

venkově vyrovnaly s válečnými útrapami.  

  

Dickens, Charles    ZK 6086  

Oliver Twist  
1 audiodisk (12 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Jaromír Spal -- 

anglické romány  

Titulní hrdina románu je nalezenec, který od dětství vyrůstá 

ve zločinecké bandě. Autor zobrazil život londýnské 

spodiny, která se za svou bídu mstí vyšším vrstvám 

společnosti.  

  

Johanna, Martin      ZK 6089  

Každý ve svém  
1 audiodisk (1 hod., 17 min.) MP3 -- Účinkují Jan Kříž, 

Ondřej Novák, Kateřina Bohatová – rozhlasové hry 

Příběh chlapce a dívky, které osud svede dohromady za 

nevšedních okolností v srdci prýštící fontány. Po doslova 

pohádkovém seznámení však postupně narážejí na 

nejednu překážku.  
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Fabricius, Johan      ZK 6103  

Pamatuješ, Joši?  
1 audiodisk (6 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -

- nizozemské romány  

Křehký milostný příběh z Japonska 20. století je naplněn 

moudrou životní filosofií, úctou k tradici a hlubokým 

porozuměním pro nejskrytější záhyby lidského nitra.  

  

Tammsaare, Anton Hansen   ZK 6113/1-2 

Indrek z Vargamäe  II.  
2 audiodisky (15 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

estonské romány  

Druhý díl románové pentalogie představuje pokračování 

kroniky rolnického rodu, v němž jsou vylíčena studentská 

léta nejmladší ratolesti rodu, mladého Indreka.  

  

Barnes, Julian      ZK 6114  

Jediný příběh  
1 audiodisk (9 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Petr Mikeska -- 

milostné romány  

Raději byste milovali víc, a tím víc trpěli, nebo milovali míň 

a o to míň trpěli". Příběh neobvyklého vztahu mladého 

studenta a stárnoucí ženy je milostným románem na 

pozadí britské společnosti 60. let, včetně jejích 

zakořeněných klišé a prudérnosti.  

  

Simsion, Graeme C     ZK 6125 

Projekt manželka  
1 audiodisk (11 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil -- 

australské romány  

Humoristický román o svérázném profesorovi genetiky, 

který má problémy s navazováním vztahů se ženami a 

proto si vymyslí dotazník, na jehož základě si vybírá životní 
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partnerku.  

  

Jacobs, Anne     ZK 6131/1-2 

Kavárna U Anděla. Nová doba  
2 audiodisky (19 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Zuzana 

Slavíková – německé romány 

Strhující příběh jedné kavárenské dynastie v první polovině 

20. století.  

  

O'Neill, Louise      ZK 6133  

Říkala si o to  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Klára Nováková. – 

psychologické romány 

Autorka se románem snaží probudit debatu o 

choulostivém tématu. Osmnáctiletá Emma není příliš 

sympatická hrdinka. Je povrchní, sobecká a pokrytecká. A 

takový je i svět, ve kterém žije. Jednoho dne se její 

zdánlivě dokonalý svět obrátí naruby - sociální síť zaplaví 

detailní fotografie z večera, ze kterého si nic nepamatuje. 

Emma byla znásilněna.  

  

Cronin, A. J. (Archibald Joseph)  ZK 6138/1-2  

Citadela  
2 audiodisky (16 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda -- 

anglické romány  

Román vyšel také pod názvem Očistec. Román z přelomu 

19. a 20. století líčí osudy mladého nadaného lékaře, který 

po celý svůj život bojuje proti pokrytectví a nemorálním 

praktikám svých kolegů.  

  

Ajtmatov, Čingiz     ZK 6143  

Sbohem živote  
1 audiodisk (6 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 
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ruské romány  

Román z kirgizské vesnice, v němž autor kolem životního 

příběhu stárnoucího bouřliváckého pastýře koní soustředil 

dramatické události několika desetiletí sovětské vlády a 

zpodobnil řadu tragických lidských osudů.  

  

Fitzgerald, Francis Scott   ZK 6157/1-2  

Něžná je noc  
2 audiodisky (13 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Jiřina 

Krupičková – psychologické romány 

Psychologický román o vzestupu a pádu nadaného lékaře, 

jehož život je narušen působením mezi nejbohatšími 

příslušníky americké společnosti.  

  

Kundera, Milan      ZK 6171  

Slavnost bezvýznamnosti  
1 audiodisk (3 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – 

francouzské romány 

Pozdní dílo česko-francouzského klasika je formálně 

novelou o setkávání čtyř rozdílných přátel, obsahově 

rafinovanou i zábavnou hrou s významy, myšlenkami a 

kontexty.  

 

Mawer, Simon     ZK 6179/1-2  

Pád  
2 audiodisky (17 hod.) MP3 -- Čte František Kreuzmann -- 

psychologické romány  

Autor ve svém románu odhaluje jednotlivé vrstvy 

historických dějů propojujících skupinku lidí vzájemně 

propletených láskou, rivalitou a vášní.  
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Colombani, Laetitia     ZK 6185 

Cop  
1 audiodisk (5 hod., 42 min.) MP3 – psychologické romány 

Román sleduje osudy tří silných žen z různých koutů světa, 

žijících ve zcela odlišných sociálních a kulturních 

podmínkách.  

 

Murakami, Haruki     ZK 6188  

Hon na ovci  
1 audiodisk (2 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

japonské romány  

Magickorealistický "iniciační román" je příběhem mladého 

muže, který je donucen hledat kdesi v horách ostrova 

Hokkaidó záhadnou mýtickou ovci a nachází temné 

souvislosti moderní japonské historie, které mu byly 

skryty.  

  

Bulgakov, Michail Afanas‘jevič  ZK 6193/1-2 

Mistr a Markétka  
2 audiodisky (19 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Jiří Ornest – 

ruské romány 

Autor románu, inspirován Goethovým Faustem, zkoumá 

lidskou odpovědnost za dobro a zlo. Proti bázlivé skepsi 

staví jako nejvyšší hodnotu lásku.  

  

Molière        ZK 6204 

Lakomec  
1 audiodisk (1 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Stanislav 

Neumann, Vladimír Brabec, Jana Drbohlavová a další -- 

francouzská dramata 

Lakomec, k němuž se Moliére inspiroval Plautovým 

"Zlatým hrncem". Titulní postava, lichvář Harpagon, je pro 

peníze ochoten obětovat všechno.  
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Morrell, David      ZK 6205  

Ze zoufalství  
1 audiodisk (14 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – americké romány 

Akční román, ve kterém novinář řeší vraždu prezidentova 

poradce a musí prchat před vrahy i před policií.  

  

Moyes, Jojo      ZK 6206/1-2  

Krasojezdkyně  
2 audiodisky (19 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková 

-- anglické romány  

Román známé autorky, v němž vypravuje o nelehkém 

životním osudu mladé dívky, jejíž životní oporou se stali 

koně a jezdecké umění.  

  

Robbins, Tom     ZK 6210  

Zátiší s Datlem : tak trochu milostný román  
1 audiodisk (11 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Vladimír Kudla -- 

americké romány  

Kniha je přemýšlením o milostné lásce a především o tom, 

jak si takovou lásku udržet.  

  

Steinbeck, John      ZK 6213/1-2  

Zima úzkosti  
2 audiodisky (14 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jiří Dědeček -- 

americké romány  

Román z posledního autorova tvůrčího období s výraznými 

sociálními prvky je zaměřený na život prostého člověka na 

americkém maloměstě v polovině 20. století.  
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Sweeney, Cynthia D'Aprix   ZK 6215/1-2 

Polštář  
2 audiodisky (13 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová 

-- americké romány  

Podmanivý, psychologicky laděný román o 

komplikovanosti životních osudů. Sourozenci Plumbovi 

očekávají, že jejich problémy vyřeší slíbený finanční 

polštář. Vidinu této budoucnosti však rozmetá zpráva, že 

značné dědictví nakonec neobdrží.  

  

Starnone, Domenico     ZK 6230  

Tkaničky  
1 audiodisk (4 hod., 41 min.) MP3 -- Čtou Jan Vlasák, 

Marie Štípková, Simona Babčáková, Martin Preiss, Martin 

Hruška, Nikola Votočková – italské romány 

Křehké vyprávění o manželství, věrnosti, zradě, rodinných 

vztazích z pohledu manželů Alda a Vandy a jejich dvou 

dospělých dětí. Každý z nich jako by ale vyprávěl jiný 

příběh. Každý má svou pravdu, svou vinu i svou pomstu.  

  

Pendziwol, Jean      ZK 6256 

Dcery strážce majáku  
1 audiodisk (10 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Bohdana 

Majerová – kanadské romány 

Poetický a tajemný příběh o zapomenuté minulosti jedné 

rodiny, jejíž odhalení změní život dvěma generačně 

rozdílným ženám. Ty nečekaně nalézají útěchu a 

porozumění ve vzájemném přátelství.  

  

Zola, Émile       ZK 6266 

Pod pokličkou  
1 audiodisk (17 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- 

francouzské romány  
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Pravdivé vylíčení života v jednom z pařížských domů, kde 

pod pokličkou na obdiv stavěného pořádku bují neřesti 

všeho druhu.  

  

Goethe, Johann Wolfgang von  ZK 6271/1-2  

Faust  
2 audiodisky (16 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

německá dramata  

Veršovaná tragédie námětem volně navazuje na 

historickou postavu středověkého německého alchymisty, 

který v zoufalé touze po poznání zaprodá svou duši ďáblu.  

 

Stern Fischerová, Viola    ZK 6281/1-2  

Mengeleho děvče : skutečný příběh ženy, která 

přežila čtyři koncentrační tábory  
2 audiodisky (12 hod., 19 min.) MP3 -- Čtou Vilma 

Cibulková, Jitka Ježková – autobiografické vzpomínky 

Autobiografický příběh ženy, která prošla za 2. světové 

války peklem koncentračních táborů a jako jedna z mála 

přežila hrozné pokusy nacistických lékařů.  

  

Harris, Joanne      ZK 6282/1-2  

Modrá je barva vraždy  
2 audiodisky (14 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika -- 

anglické romány  

Psychologicko-kriminální román významné britské 

autorky, jehož hrdinou je neúspěšný muž středních let, 

jeho patologický vztah s matkou a démonická 

seberealizace v anonymitě internetu.  

  

Ulickaja, Ljudmila Jevgen‘jevna  ZK 6323/1-2  

Zelený stan  
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2 audiodisky (24 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká – 

ruské romány 

V roce Stalinovy smrti začínají a s koncem SSSR se 

završují osudy hrdinů, kteří v prostředí sovětské 

každodennosti vyrůstali, formovali své charaktery a 

prožívali svá přátelství i lásky "na straně svobody" - i díky 

svobodné literatuře.  

  

Alexander, V. S      ZK 6324/1-2 

Ochutnávačka  

2 audiodisky (13 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -- 

válečné romány  

Od dívek jako je Magda Ritterová se očekává poslušnost a 

loajalita vůči třetí říši, Magda se dokonce stane 

ochutnávačkou jídla určeného pro samotného vůdce. 

Román zkoumá na jejím příběhu morální dilemata 

německých žen v době druhé světové války.  

  

Steel, Danielle     ZK 6329  

V hlavní roli  

1 audiodisk (9 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

americké romány  

Román oblíbené americké spisovatelky přibližuje na 

pozadí příběhu Kait Whittierové, úspěšné autorky rubriky 

oblíbeného časopisu, složité okolnosti provázející vznik 

úspěšného televizního seriálu.  
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Wilde, Oscar     ZK 6331  

Lordi  

1 audiodisk (1 hod., 58 min.) MP3 -- Účinkují Martin 

Hofmann, Filip Rajmont, Peter Sergej Butko, Vladimír 

Polívka – divadelní hry 

Pikantní salonní komedie o třech lordech, kteří mezi sebou 

v utajení hrají hru - rozdělují si dámy ze svého okolí a za 

sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a 

černé body.  

  

Štemler, Il'ja Petrovič   ZK 6350  

Taxislužba   

1 audiodisk (12 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič 

-- ruské romány  

Román z prostředí taxislužby předvádí plejádu postav a 

jejich osudů.  

  

Atwood, Margaret    ZK 6369/1-2  

Svědectví  
2 audiodisky (14 hod., 16 min.) MP3 -- Čtou Taťjana 

Medvecká, Veronika Khek Kubařová, Eva Josefíková, 

Martin Myšička – kanadské romány 

Volné pokračování Příběhu služebnice se vrací do 

totalitního společenského režimu v Republice Gileád, která 

čelí katastrofálnímu poklesu reprodukční schopnosti 

obyvatelstva.  

 

Thürk, Harry      ZK 6388/1-2 

Amok  
2 audiodisky (19 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 
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německé romány  

Autor v románě líčí události, které vedly k vojenskému puči 

v Indonésii v roce 1965 i kontrarevoluční teror, který 

následoval.  

  

Toole, John Kennedy     ZK 6396  

Spolčení hlupců  
1 audiodisk (18 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel -- 

americké romány  

Satirická groteska z Ameriky šedesátých let 20. století 

vyniká kritickým postřehem, humorem, ale i výstředností 

hlavního hrdiny.  

  

Čo, Namdžu       ZK 6416  

Kim Čijong [ročník 82]  
1 audiodisk (5 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Lucie Trmíková, 

Kajetán Písařovic – společenské romány 

Životní příběh průměrné korejské ženy, která v každé fázi 

svého života čelí genderové diskriminaci. Příběh o tom, 

jaké to je být ženou v tradiční patriarchální společnosti.  

  

Ferrante, Elena      ZK 6417  

Prolhaný život dospělých  
1 audiodisk (11 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Tereza Hofová -- 

psychologické romány  

Podmanivý příběh o cestě z dětství do dospělosti, 

odehrávající se v Neapoli v 90. letech 20. století.  

  

Simmel, Johannes Mario   ZK 6422/1-2  

Láska je jen slovo  
2 audiodisky (21 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Richard 

Honzovič – rakouské romány 

Román z Německé spolkové republiky 60. let 20. století ze 
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soukromého školního internátu, kde nacházejí poslední 

příležitost mravně narušené děti z bohatých rodin celého 

světa. Do tohoto prostředí je zasazen milostný příběh 

jedenadvacetiletého mladíka a ženy bohatého bankéře.  

  

Undset, Sigrid        ZK 6448 

Jaro  
1 audiodisk (11 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – norské romány 

Základní dějovou linii románu tvoří historie manželství 

mladé ženy od jeho vzniku přes první vážnou krizi, až po 

její překonání.  

  

Updike, John         ZK 6450  

Dvojice  
1 audiodisk (23 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková -- americké romány  

Román populárního amerického spisovatele se 

soustřeďuje na vztahy mezi mužem a ženou. Otevřenost s 

jakou byl napsán, způsobila v době jeho vydání ve 

Spojených státech skandál.  

  

Celt, Adrienne      ZK 6452 

Pozvání k ohni  
1 audiodisk (10 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -

- psychologické romány  

Dvacátá léta 20. století. Osiřelá dívka Zoja uprchla ze 

Sovětského svazu do Ameriky a ocitá se v nepřátelském 

prostředí dívčí internátní školy. Její život změní nástup 

nového profesora na univerzitu. Podmanivý příběh o 

nebezpečném milostném trojúhelníku, inspirovaný životem 

spisovatele Vladimira Nabokova, v sobě ukrývá fascinující 

psychologický thriller.  
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Haddon, Mark      ZK 6453 

Červený dům  
1 audiodisk (10 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -- 

anglické romány  

Psychologická sonda do vztahů mezi rodinnými 

příslušníky, odehrávající se v době týdenní společné 

dovolené ve Walesu.  

  

Valognes, Aurélie    ZK 6466  

Když má štěstí kliku  
1 audiodisk (7 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – psychologické romány 

Dojemný příběh malého chlapce a jeho babičky, která je 

postavena svou dcerou před nelehký úkol. Starat se o 

šestiletého chlapce, když jí samé dochází síly. Oba 

nakonec zjišťují, že i prosté radosti mohou být kořením 

života.  

  

Chamberlain, Diane    ZK 6473/1-2  

Dvojí život  
2 audiodisky (13 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková 

-- americké romány  

Psychologický román pro ženy s prvky detektivního žánru, 

v němž dvě ženy po podezřelé sebevraždě společné 

přítelkyně odhalují její skrývaný druhý život.  

  

Smith, Wilbur A.                            ZK 6499/1-2 

Oko tygra 

2 audiodisky (13 hod., 50 min.) MP3. -- Čte Jiří Kubeš.  

jihoafrické romány  

Dobrodružný román, situovaný převážně na jeden z ostrovů 

u východního pobřeží Afriky, sleduje pátrání po vzácném 

pokladu z potopené lodi.  
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St. Aubyn, Edward                        ZK 6500/1-2 

Patrick Melrose I 
2 audiodisky (16 hod., 53 min.) MP3. -- Čte Kajetán 

Písařovic. 

anglické romány 

Bravurně napsané první tři romány (Na tom nesejde, 

Špatná zpráva, Trocha naděje) z pětidílného cyklu s 

výraznými autobiografickými prvky z pera významného 

britského prozaika jsou jak nemilosrdným pohledem na 

autorovo traumatizované dětství a mládí, tak i břitkou 

satirou privilegovaných vrstev britské společnosti.  
 

Jefferies, Dinah                             ZK 6511/1-2 

Krámek s hedvábím 

2 audiodisky (13 hod., 21 min.) MP3. -- Čte Eva Spoustová. 

anglické romány  

Strhující román z časů koloniálního Vietnamu, je poutavý, 

nezapomenutelný příběh o dívce, která je rozpolcená mezi 

dvěma světy. 

 

Kinsella, Sophie                            ZK 6512/1-2 

Dokážeš udržet tajemství? 
2 audiodisky (13 hod., 59 min.) MP3. -- Čte Michaela 

Doležalová.  

anglické romány  

Úsměvný román pro ženy vypráví o mladé, smůlou 

pronásledované Angličance, která díky jedné neúspěšné 

služební cestě najde štěstí v náruči charismatického 

majitele velké americké firmy.  

 

Barbery, Muriel                             ZK 6516 

Růže sama  
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1 audiodisk (5 hod., 4 min.) MP3. -- Čte Tereza Hofová.  

francouzské romány  

Křehký příběh o žene, která spolu s objevováním zenových 

chrámů a zahrad nalézá i sebe samu, 

 

Grisham, John                               ZK 6517 

Bratrstvo 

1 audiodisk (12 hod., 9 min.) MP3. -- Čte Josef Prokop.  

americké romány   

Román z federálního vězení s minimální ostrahou, kde si 

odpykávají trest i tři bývalí soudci, kteří si zde zařídí právní 

praxi a snaží se různými způsoby vydělat nějaké peníze.  

 

Serle, Rebecca                             ZK 6528 

Za pět let 
1 audiodisk (7 hod., 53 min.) MP3 - Čte Terezie Taberyová  

americké romány  

Milostný příběh, který připomíná sílu loajality, přátelství a 

nepředvídatelné cesty osudu. 

 

Barron, Laird                                 ZK 6530 

Krev je můj chleba  
1 audiodisk (10 hod., 53 min.) MP3 - Čte Martin Stránský 

americké romány  

Americké krimi s drsným humorem o gangsterovi, který 

sveřepě pátrá po ztracené dívce.  

 

Lawrence, D. H.     ZK 6532  

Milenec lady Chatterleyové  
1 audiodisk (5 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Petra Bučková, Jiří 

Dvořák – anglické romány 

Román o milostném vztahu aristokratky s mužem mimo 

vlastní společenskou třídu.  
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Gibová, Ivana      ZK 6554  

Bordeline  
1 audiodisk (1 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Viktória Pejková -- 

slovenské romány  

Román, který možná není románem, o životě, který možná 

není životem. Čtyři města, jedna velká vášeň a několik 

fatálních můžů. Kniha je ve slovenštině a je opatřena 

slovensko-českým slovníčkem s překladem diferenčních 

slov.  

  

Lewis, Sinclair     ZK 6556/1-2  

Arrowsmith  
2 audiodisky (21 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

americké romány 

První velký román o lékařích a vědeckých pracovnících v 

oboru bakteriologie.  

  

Cauvin, Patrick     ZK 6562  

E = mc2 , lásko moje  
1 audiodisk (6 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- 

francouzské romány  

Humorně laděný příběh prázdninové lásky jedenáctiletého 

Daniela z pařížské periferie a stejně staré Američanky 

Lauren.  

  

Craven, Margaret     ZK 6563  

Slyšel jsem sovu zavolat své jméno  
1 audiodisk (5 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- 

americké romány  

Román je příběhem amerického misionáře, mladého 

katolíka, přicházejícího do zapadlé indiánské vesnice v 

severní Kanadě, aby zde naplnil životní poslání.  
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Doctorow, E. L.      ZK 6564  

Homer a Langley  
1 audiodisk (7 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- 

americké romány  

Fiktivní příběh vycházející ze skutečných událostí, 

odehrávající se převážně v první polovině 20. století v 

Americe.  

  

Gundar-Goshen, Ayelet   ZK 6567/1-2  

Probudit lvy  
2 audiodisky (13 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

izraelské romány  

Napínavý román o erotické přitažlivosti a odcizení jednoho 

člověka druhému odhaluje nejtemnější kouty izraelské 

společnosti i lidské duše.  

  

King, Stephen      ZK 6569/1-2  

Zelená míle  
2 audiodisky (17 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Vladislav Beneš 

-- americké romány  

Psychothriller z prostředí americké káznice, jehož 

jednotlivé epizody jsou rámovány příběhem černocha, 

který v cele smrti čeká na trest za vraždu dvou děvčátek.  

  

Owens, Delia      ZK 6579/1-2  

Kde zpívají raci  
2 audiodisky (13 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jana Štvrtecká 

– americké romány 

Román zasazený do divoké jihoamerické přírody, ve 

kterém se záhada vraždy mladého muže snoubí s 

příběhem opuštění i zoufalého hledání lásky.  
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Golding, William      ZK 6586 

Pán much  
1 audiodisk (8 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

anglické romány  

Utopistický příběh vypráví o ztroskotání skupiny anglických 

chlapců na neznámém ostrově, jejichž chování je varujícím 

podobenstvím boje dobra a zla.  

  

Waltari, Mika     ZK 6596  

Město smutku a radosti  
1 audiodisk (8 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – finské romány 

Román slavného finského autora skládá z několika 

příběhů chmurný obraz života v předválečných Helsinkách 

a svou psychologickou a sociální hloubkou připomíná díla 

ruských klasiků.  

  

Payne, C. D. (C. Douglas)    ZK 6614  

Nestydaté plavky  
1 audiodisk (11 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- 

americké romány  

Payneův román, zasazený do roku 1957, opět přichází s 

nekorektním humorem, zábavou a hravou nadsázkou. 

Tentokrát půjde o zděděnou továrnu na plavky a osudové 

peripetie mladého muže Colma.  

 

Janáč, Milo       ZK 6622 

Milo nemilo  
1 audiodisk (4 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Peter Gábor – 

slovenské prózy 

Kniha vypráví o svérázném vztahu k alkoholu, krčmě a 

věcem s ním spojeným. Kniha ve slovenštině.  

 



79 
 

Hardy, Thomas     ZK 6626/1-2 

Neblahý Juda  
2 audiodisky (16 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- 

anglické romány  

Román zachycuje osobní tragédii chudého venkovského 

chlapce, který nesmírně touží po vzdělání a přes všemožné 

překážky se snaží dostat na univerzitu.  

  

Hemingway, Ernest     ZK 6627  

Sbohem, armádo!  
1 audiodisk (10 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- 

americké romány  

Protiválečný román, ve kterém se prolínají hrůzy první 

světové války s tragickým příběhem lásky italského 

dobrovolníka a anglické ošetřovatelky.  

 

Moyes, Jojo      ZK 6639/1-2  

Jako hvězdy v temné noci  
2 audiodisky (16 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Jana Štvrtecká -- 

anglické romány  

Romantický příběh se společensko-kritickým podtextem o 

několika ženách, které se společně vzepřou 

celospolečenskému předpokladu o životě ženy ve 30. 

letech 20. století na americkém venkově.  

  

Winn, Raynor      ZK 6642 

Pobřežní cesta  
1 audiodisk (11 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- 

anglické romány  

Otevřená, optimistická osobní výpověď o tom, jak těžko se 

vyrovnává se zármutkem a jak ozdravnou moc může mít 

příroda. Především jde o příběh o domově, který můžete 

ztratit, znovu vybudovat i nečekaně objevit.  
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Kazantzakis, Nikos     ZK 6646 

Alexis Zorbas  
1 audiodisk (11 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda – 

řecké romány 

Epické vyprávění s autobiografickými prvky o problémech 

života a smrti a hledání životní pravdy a svobody.  

  

Kadish, Rachel     ZK 6656/1-3  

Váha inkoustu  
3 audiodisky (26 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -

- americké romány  

Oceňovaný román americké autorky zabývající se 

tematikou židovství. V knize se proplétají příběhy dvou žen, 

jež od sebe dělí celá staletí, a o obětech, které musely 

podstoupit, aby naplnily své životní poslání.  

  

Knittel, John       ZK 6657 

Hakim : román egyptského lékaře  
1 audiodisk (12 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- 

švýcarské romány  

Psychologický román o egyptském lékaři, který po těžkých 

překážkách uskuteční svůj dětský sen a stane se slavným 

chirurgem.  

  

Binet, Laurent      ZK 6674  

Civilizace  
1 audiodisk (11 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- 

francouzské romány  

Román o alternativních dějinách světa. Mohlo se to stát. 

Chybělo málo - jen tři věci: kdyby měli indiáni koně, kolo a 

ty správné protilátky na zavlečené nemoci, ubránili by se 

španělským dobyvatelům a museli bychom přepisovat 
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dějiny.  

  

Keleová-Vasilková, Táňa    ZK 6677  

Co to bude?  
1 audiodisk (9 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

slovenské romány  

Zkušená autorka románů pro ženy přichází s příběhem 

kadeřnice Jany, která žije se svou dospělou dcerou Zorkou 

ve vzájemné lásce, ale obě bez mužské náruče. Jejich 

životy se změní, když se do rodiny nastěhuje ovdovělý 

švagr s milovanou neteří.  

  

Jókai, Mór      ZK 6688/1-2 

Synové muže kamenného srdce  
2 audiodisky (19 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

maďarské romány  

Román je věrohodným svědectvím aktivního účastníka 

bojů za svobodu Maďarska v letech 1848 - 1849.  

  

Thompson, Gill      ZK 6716 

Dítě na nástupišti  
1 audiodisk (11 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Adéla 

Kubačáková, Veronika Lazorčáková – anglické romány 

Příběh, inspirovaný skutečným útěkem tisíců židovských 

dětí z nacisty okupované Evropy ve vlacích Kindertransport 

do Londýna.  

 

Evaristo, Bernardine    ZK 6720/1-2  

Dívka, žena, jiné  
2 audiodisky (13 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Vanda 

Hybnerová – psychologické romány 

Román sleduje strhující osudy dvanácti britských žen na 
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strastiplné životní pouti napříč uplynulým 20. stoletím. 

Nebojácná farmářka, úspěšná bankéřka, lesbická 

feministka či žena v domácnosti s poporodní depresí.  

  

Jääskeläinen, Pasi Ilmari   ZK 6723 

Literární spolek Laury Sněžné  
1 audiodisk (11 hod., 39 min.) MP3 -- Čte David Novotný -- 

finské romány  

Finský magický realismus ve znepokojujícím příběhu z 

městečka Zaječín, kde se s knihami děje cosi velmi 

podivného. Hledá se také desátý člen svérázného 

literárního spolku.  

  

Rooney, Sally      ZK 6729  

Normální lidi  
1 audiodisk (7 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Tereza Dočkalová 

-- psychologické romány  

Román vypráví o vztahu dvou mladých lidí, který 

komplikují nejen odlišné společenské poměry.  

  

Saviano, Roberto    ZK 6730  

Piraně  
1 audiodisk (11 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Václav Neužil -- 

společenské romány  

Společensko-kritický román z Neapole, kde se na zcestí 

zločinu vydávají i adolescenti z bežných středostavovských 

rodin: Příběh gangu znuděných náctiletých chlapců, které 

přitahuje bezbřehá moc organizovaného zločinu.  

  

Westmacott, Mary    ZK 6736 

Nedokončený portrét  
1 audiodisk (6 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

psychologické romány  
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Román (publikovaný pod pseudonymem Mary 

Westmacott) nabízí sugestivní literární obraz části života 

Agathy Christie, v mnoha ohledech autobiografičtější než 

její "Vlastní životopis".  

  

Updike, John      ZK 6750  

Králíku, utíkej!  
1 audiodisk (12 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Jiří Hanák -- 

americké romány  

Tragicky laděný příběh mladého muže, který není schopen 

ani ochoten dospět a stát se odpovědným člověkem.  

  

Mayle, Peter     ZK 6771 

Hotel Pastis  
1 audiodisk (4 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- 

anglické romány  

Nenáročný román z Francie je úsměvným romantickým 

příběhem manažera, který začíná nový život v malé 

provensálské vesnici.  

 

Hughes, Kathryn     ZK 6781  

Dopis  
1 audiodisk (10 hod., 8 min.) MP3 -- Nad názvem: v 

tragédii jedné ženy se skrývá naděje druhé – anglické 

romány 

Román britské autorky o významu prostých slov 

zaznamenaných na papíře, o schopnosti jednoho dopisu 

změnit osud zoufalé ženy o více než 30 let později.  

 

Mawer, Simon    ZK 6785  

Mendelův trpaslík  
1 audiodisk (12 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -- 

anglické romány  
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Kniha vypráví příběh vědce Benedicta Lamberta, který 

zasvětil svůj život studiu genetické poruchy, jež těžce 

poznamenala i jeho samotného. Paralelu k příběhu vědce 

vytváří v románu životní osud jeho vzdáleného příbuzného, 

slavného genetika Johanna Gregora Mendela.  

 

Meyrink, Gustav    ZK 6786  

Bílý dominikán  
1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička – 

německy psané romány 

Okultní román o předurčení lidského života a vítězství 

nesmrtelné duše nad tělem určeným k zániku.  

  

Sapienza, Goliarda    ZK 6787/1-2 

Umění radosti  
2 audiodisky (25 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Dana Černá, 

Saša Rašilov – italské romány 

Románová freska italské spisovatelky, původním 

povoláním divadelní a filmové herečky, mapuje na příběhu 

emancipované a nezkrotné ženy bouřlivé události dějin 

Apeninského poloostrova od počátku dvacátého století až 

do sedmdesátých let.  

 

Audrain, Ashley      ZK 6798  

Druhá tvář  

1 audiodisk (8 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jana Stryková -- 

psychologické romány  

Psychologické drama o odvrácené straně mateřství a o 

rodinné historii, která může zcela změnit chod rodiny.  
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Patchett, Ann     ZK 6805/1-2  

Společenství  

2 audiodisky (13 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – psychologické romány 

Kniha sleduje život jedné rodiny, kterou založili dva 

rozvedení a jejíž rodinní příslušníci se budou muset naučit, 

jak mezi sebou vzájemně vycházet a respektovat se.  

  

Abgarjan, Narinè     ZK 6809  

Tři jablka spadlá z nebe  

1 audiodisk (8 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Jana Štvrtecká -- 

psychologické romány  

Román arménské, rusky píšící autorky s prvky magického 

realismu vypráví příběh silné, životem zkoušené ženy na 

pozadí dějinných událostí 20. století.  

 

Dubois, Jean-Paul     ZK 6811  

Život po francouzsku  

1 audiodisk (12 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- 

francouzské romány  

Psychologický román, vykreslující složité rodinné vztahy na 

pozadí druhé poloviny 20. století ve Francii, se všemi 

společensko-politickými vzestupy a pády.  

  

Kearsley, Susanna     ZK 6815/1-2  

Beznadějný osud  

2 audiodisky (18 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová 

– kanadské romány  
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V romanticko-historickém románu se prolínají osudy 

hlavních hrdinek. Ačkoli je dělí celá staletí, obě ženy 

spojuje cesta za poznáním, na které objevují hranice 

důvěry a nevyzpytatelné hry osudu.  

  

Tudor, C. J       ZK 6822 

Upálené  

1 audiodisk (10 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková -- 

thrillery (romány)  

Před pěti sty lety tady upálili osm mučedníků, před třiceti 

lety tu beze stopy zmizely dvě dívky a před dvěma měsící 

tu tragicky zemřel místní farář - vítejte v Chapel Croft, 

zapadlé vísce, jejíž tajemství leží ukrytá hlouběji než v 

hrobě a kde se zlo začíná znovu probouzet.  

  

Tutuola, Amos      ZK 6823 

Piják palmového vína  

1 audiodisk (3 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

nigerijské novely  

Zajímavý příběh o putování, který propojil prvky africké 

mytologie a lidové představivosti i filozofie s fantazií a 

světem moderního člověka.  

 

Cunningham, Michael   ZK 6829 

Hodiny  

1 audiodisk (7 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Simona 

Postlerová -- americké romány  

Postmoderní román popisuje jediný den v životě tří 
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rozdílných žen, které spojuje zvláštní postoj ke světu, 

chápání reality i pojetí vlastní osobnosti.  

  

Stein, Garth       ZK 6841  

Umění závodit v dešti, aneb, Jak jsem byl psem  

1 audiodisk (9 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jan Vlasák – 

americké romány 

Román využívá psího hrdinu jako prostředníka k vylíčení 

těžkého obsobí v životě jeho majitele, automobilového 

závodníka, který po smrti své ženy bojuje s jejími rodiči 

nerovný boj o výchovu vlastní dcery.  

  

Hausmann, Romy      ZK 6846  

Marta spí  

1 audiodisk (10 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Lenka Zbranková -

- thrillery (romány)  

Psychologický thriller o vině a trestu, který si navíc klade 

znepokojivou otázku, zda se zločinec může vůbec někdy 

cítit volný a svobodný.  

 

Orwell, George      ZK 6854 

1984  

1 audiodisk (11 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- 

anglické romány  

Strhující utopistický román, napsaný v letech 1948 - 1949, 

o vzpouře jednotlivce proti usurpující moci státu.  
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Molière        ZK 6868  

Lakomec  

1 audiodisk (1 hod., 18 min.) MP3 -- Účinkují Ivan Trojan, 

Filip Kaňkovský, Ondřej Brousek a další – francouzská 

dramata 

Lakomec, hra inspirovaná Plautovým "Zlatým hrncem", 

vypráví příběh lichváře Harpagona, jenž je pro peníze 

ochoten obětovat vše.  

  

Murakami, Haruki     ZK 6869/1-2  

Tancuj, tancuj, tancuj  

2 audiodisky (22 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

japonské romány  

Volné pokračování knihy Hon na ovci. Román plný 

magické symbioliky, detektivního pátrání, temné historie 

či psychologického přerodu hlavního hrdiny.  

 

Woolf, Virginia     ZK 6871/1-2 

Roky  

2 audiodisky (15 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -- 

anglické romány  

Román ikony feministické a modernistické literatury 

skládá v malých střípcích osudy hrdinů, které jsou 

ovlivněny skomírající viktoriánskou érou a snahou vymanit 

se ze svých dosavadních životů.  
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Bennett, Brit      ZK 6872/1-2 

Polovina tebe  

2 audiodisky (13 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Zuzana 

Slavíková – americké romány 

Román, odehrávající se napříč druhou polovinou 20. století 

o dvou černošských dvojčatech, jejichž osudy se časem 

rozdělí, je emocionálním příběhem o rodině, ale také o 

rasové identite a lidských touhách.  

 

Diderot, Denis      ZK 6875 

Jeptiška  

1 audiodisk (7 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková -- francouzské romány  

Román líčí příběh měšťanské dívky, kterou rodiče donutili 

vstoupit do kláštera.  

  

Kosmač, Ciril       ZK 6883  

Jarní den  
1 audiodisk (9 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – 

slovinské romány 

Román slovinského prozaika starší generace vypráví o 

svém návratu do rodné chalupy po 2. světové válce.  

  

Pavić, Milorad       ZK 6887 

Vnitřní strana větru, aneb, Román o Heře a 

Leandrovi  
1 audiodisk (4 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová, 

Josef Prokop – filozofické romány 

Alegorický román, v němž autor prostřednictvím dvou 

hrdinů, Hery a Leandra, vypráví příběh o umírání i 
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nacházení, ale především o vnímání času našeho bytí a 

prožívání.  

  

Jong, Erica       ZK 6898/1-2  

Odhalené vzpomínky  
2 audiodisky (14 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – americké romány 

Sága čtyř generací židovské rodiny v Americe, která 

vypráví příběh dvacátého století prostřednictvím životů čtyř 

mimořádných žen z nekonvenční umělecké rodiny. V 

románu se píše otevřeně o lidské sexualitě, obsahuje silné 

erotické scény.  

  

Maltz, Albert       ZK 6900  

Putování Simona MacKeevera  
1 audiodisk (8 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- 

americké romány  

Román z prostředí života důchodců v útulku pro přestárlé.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


