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Flanagan, John      ZK 5701  

Bratrstvo. Kniha druhá, Nájezdníci  
1 audiodisk (12 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Pavel Neškudla 

– zvukové záznamy pro děti a mládež 

V pokračování fantasy ságy se bratrstvo Volavek vydává 

pronásledovat piráty a získat zpět uloupený posvátný 

kámen.  

 

Jacobs, Anne      ZK 5702/1-2 

Panský dům : počátek rodinné ságy  
2 audiodisky (20 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

německé romány  

Augsburk 1913 - první díl historické rodinné ságy o 

německé průmyslnické rodině a jejich služebnictvu.  

 

Kalous, Josef      ZK 5703  

Proč jsem se stal ladičem pian  
1 audiodisk (3 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

úvahy  

Autobiografické vyprávění, ve kterém se autor vyznává ke 

své lásce k profesi ladiče pian.  

  

Formanová, Martina     ZK 5704  

Povídky na tělo  
1 audiodisk (4 hod., 10 min.) MP3 -- Čtou Barbora 

Munzarová, Pavel Batěk a další – české povídky 

Soubor kratších povídek, které spojuje společné téma - 

partnerské a intimní vztahy v nejrozmanitějších podobách.  



Du Maurier, Daphne    ZK 5705  

Hospoda Jamajka  
1 audiodisk (11 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – dobrodružné romány 

Dobrodružný román, jehož děj se odehrává v romantickém 

Cornwallu, který byl před více než 150 lety doménou 

námořních lupičů.  

 

Jepsen, Alfred      ZK 5706 

Královská tažení ve starém Orientu : prameny k 

dějinám starověké Palestiny  
1 audiodisk (15 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová 

-- populárně-naučné publikace  

Dějiny Palestiny a státních útvarů na jejím území v 

časovém rozmezí přibližně od roku 2000 př.n.l. do roku 

500 př.n.l.  

  

Drašnarová, Helena     ZK 5707 

Kde je moje máma?  
1 audiodisk (10 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

autobiografické vzpomínky  

Autobiografické vzpomínky Heleny Drašnarové, dcery 

Jaroslava Dietla, jsou především působivou výpovědí o 

běžném způsobu života v americkém exilu i o důvěrném a 

čistém vztahu k autorčině mamince.  

  

Wilde, Oscar      ZK 5708  

Jak je důležité mít Filipa : lehkovážná komedie pro 

vážné lidi  
1 audiodisk (1 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil, 

Jaroslav Kepka, Luděk Kopřiva a další – rozhlasové hry 

Konverzační komedie charakteristická mistrnými dialogy 

plné ironie, sarkasmu a paradoxů.  



Jackson, Stina           ZK 5709  

Stříbrná cesta  
1 audiodisk (8 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček, 

Jitka Ježková – detektivní romány 

Debutový thriller švédské autorky o hranicích dobra a zla, 

normality a vyšinutí, který je stejně úzkostný a 

melancholický jako cáry mlhy na opouštěné silnici.  

 

Branson, Richard     ZK 5710  

Tak to dělá Virgin : jak se královsky bavit a budovat 

přitom úspěšnou firmu  
1 audiodisk (11 hod., 23 min.) MP3 -- Čte David Prachař -- 

autobiografie  

Autorovy zkušenosti, jak věci dělá, co mu dobře funguje a 

čemu je lepší se vyhnout.  

  

Třeštíková, Radka     ZK 5711  

Veselí  
1 audiodisk (10 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Zuzana Ščerbová 

-- české romány  

V románu, s autobiografickými prvky, se třiatřicetiletá 

Eliška po letech vrací na Moravu ke svým kořenům.  

  

Vodička, Petr      ZK 5712  

Vraždy jako z pohádky  
1 audiodisk (2 hod., 46 min.) MP3 -- V roli kapitána 

Bernarda Viktor Preiss a další účinkující: Martin Písařík, 

Jan Vlasák atd – detektivní příběhy 

S humorem a nadsázkou pojaté příběhy z prostředí 

současné vesnice.  

  

 

 



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 

konečným soudcem našich vlastních životů a vede hlavní 

hrdinku zpět její minulostí k zásadnímu poznání.  

  

Chaplin, Charlie     ZK 5714/1-2  

Můj životopis  
2 audiodisky (22 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jiří Pick – 

autobiografie 

Vlastní životopis Charlie Chaplina psaný čtivou 

beletristickou formou.  

  

Poncarová, Jana     ZK 5715/1-2  

Podbrdské ženy  
2 audiodisky (16 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Irena 

Budweiserová – české romány 

Poutavý román se silným příběhem líčí osudy tří generací 

žen na podbrdském venkově v průběhu celého dvacátého 

století.  

  

Richterová, Jana    ZK 5716/1-2  

Zahrada. 5. Hostina  
2 audiodisky (20 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -

- fantasy romány  

Pátý, závěrečný díl fantasy románu, ve kterém jsou hlavní 

postavy obdařeni zvláštními schopnostmi a vzájemně jsou 

jakýmsi způsobem propojeni pomyslným pevným, snovým, 

bodem - Lesem. Ten se postupně mění, a oni si uvědomují, 

že se vše blíží ke konci.  

  



Natt och Dag, Niklas    ZK 5717/1-2  

1793 : vlk a dráb  
2 audiodisky (16 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Daniel Bambas 

-- historické romány  

Historická detektivka nás zavádí do Stockholmu roku 

1793, kde dvojice vyšetřovatelů řeší děsivý případ.  

  

 

Navara, Luděk      ZK 5718  

Příběhy železné opony  
1 audiodisk (12 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Bára Štěpánová, 

Jiří Hromada, Pavel Soukup – literatura faktu 

Osudy jednotlivých lidí i rodin, jejichž život ovlivnila 

"železná opona.  

  

 

Tvrdá, Eva       ZK 5719 

Mrtvou neměl nikdo rád  
1 audiodisk (5 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Josef Kaluža -- 

detektivní romány  

Temně laděná detektivka ze současné Ostravy.  

  

 

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.  

  

 



Ferrante, Elena      ZK 5721  

Temná dcera  
1 audiodisk (4 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Helena Dvořáková 

-- psychologické romány  

Psychologický román, vzniklý před autorčinou legendou 

"Geniální přítelkyně", je syrovou analýzou mateřství.  

  

 

Dvořáková, Petra     ZK 5722  

Chirurg  
1 audiodisk (11 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Pavel Batěk -- 

společenské romány  

Profesní i vztahový román o lékaři, který před plíživým 

vyhořením zvažuje, co dál se životem.  

  

 

Gaiman, Neil      ZK 5723  

Spáčka a vřeteno  
1 audiodisk (1 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádka-nepohádka spletená ze známých příběhů, jimiž 

se jak tmavá niť táhne černá magie.  

  

 

Fišarová, Michaela     ZK 5724  

Kája a Claudie : hra na štěstí  
1 audiodisk (4 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Linda Rybová, 

Lukáš Příkazký – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Příběh dvojčat Claudie a Karla, čtvrťáků, kteří po rozvodu 

rodičů žijí střídavě týden u maminky a týden u tatínka.  

  

 



Žák, David Jan      ZK 5725  

Tromby. 1, Zmizení Edwina Lindy  
1 audiodisk (5 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

První díl dobrodružné série Tromby. Dobrodružný román z 

prostředí drsné šumavské přírody o chlapci, kterému se za 

podivných okolností ve skalách ztratil otec a on teď sám 

musí čelit temným silám.  

  

Svatošová, Marie     ZK 5726  

Neboj se vrátit domů : Marie Svatošová v rozhovoru s 

Alešem Palánem  
1 audiodisk (10 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -- 

rozhovory  

Rozhovory se zakladatelkou hospicového hnutí v České 

republice, lékařkou Marií Svatošovou.  

  

Kutscher, Volker      ZK 5727/1-2  

Goldstein  
2 audiodisky (12 hod., 14 min.) MP3 – detektivní romány 

Třetí příběh série s komisařem Gereonem Rathem. Berlín 

roku 1931 - válka gangů za hospodářské krize.  

  

Rožek, Filip       ZK 5728 

Gump : pes, který naučil lidi žít  
1 audiodisk (2 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Ivan Trojan – 

české příběhy 

Syrový a autentický příběh toulavého psa Gumpa, kterého 

majitel opustil už jako štěně. Na jeho příběhu, který vypráví 

sám Gump, chce autor apelovat na lidi, aby si uvědomili, 

že zvířata jsou živé bytosti, za které máme zodpovědnost.  

  

 



Lacková, Elena     ZK 5729/1-2  

Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou  
2 audiodisky (13 hod., 33 min.) MP3 – autobiografické 

vzpomínky 

Autobiografická výpověď romské sociální a osvětové 

pracovnice je obrazem života romské populace na 

Slovensku od první republiky až do 80. let 20. století.  

  

Ullmann, Linn     ZK 5730  

Neklidní  
1 audiodisk (11 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – autobiografické romány 

Vzpomínkový román - portrétní koláž autorčiných 

vzpomínek na její "neklidné" rodiče, režiséra Ingmara 

Bergmana a herečku Liv Ullmannovou, který je zároveň 

úvahou o osamělosti, smrtelnosti a mezích paměti.  

  

Jirásek, Alois     ZK 5731/1-2  

Temno  
2 audiodisky (21 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -

- historické romány  

Román podává obraz národního života v době 

pobělohorské.  

 

Howey, Hugh      ZK 5732  

Prach  
1 audiodisk (12 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop – 

americké romány 

V závěrečném dílu sci-fi trilogie se svět podzemních 

základen dobere svého konce. Osudy hrdinů se protnou, 

aby přinesly poslední příběh a odpovědi na otázky, které se 

vinuly celou sérií.  

 



Coelho, Paulo      ZK 5733  

Záhir  
1 audiodisk (9 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp -- 

autobiografické romány  

Psychologický román odehrávající se v Paříži vypráví 

příběh manželství, která má svá překvapení pouze 

zdánlivě za sebou.  

  

Braithwaite, Oyinkan    ZK 5734  

Má sestra je sériový vrah  
1 audiodisk (6 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Zuzana Kajnarová -- 

thrillery (romány)  

Mystery thriller o lásce, těžkém dětství s krutým otcem, 

Lagosu a přesvědčení, že krev je hustší než voda. Ta se 

navíc hůř odstraňuje z koberce.  

  

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.  

 

Vondruška, Vlastimil     ZK 5736/1-2  

Sběratelé ostatků  
2 audiodisky (22 hod., 08 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

historické romány  

Druhá část historického románu, rozvíjejícího další osudy 

syna českého zemana, se odehrává na počátku 14. století 

v Čechách, Německu a Itálii.  

  

 



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) 

sledujeme dramatický zápas o přežití pohledem skupinky 

válečných uprchlíků.  

  

Poláček, Karel      ZK 5739  

Muži v ofsajdu  
1 audiodisk (8 hod., 23 min.) MP3 -- Čte LuborTokoš -- 

humoristické romány  

Humoristický román z prostředí náruživých fotbalových 

fanoušků v době před druhou světovou válkou.  

  

Palán, Aleš       ZK 5740  

Raději zešílet v divočině : setkání s šumavskými 

samotáři  
1 audiodisk (7 hod., 2 min.) MP3 -- Čtou: Norbert Lichý, 

Jana Stryková, David Novotný a další – rozhovory 

Rozhovory s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci 

přináší pohled do tajuplného světa, o jehož existenci nic 

nevíme.  

  



 

 


