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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.  

 

Mornštajnová, Alena     ZK 5022 

Hana  
1 audiodisk (11 hod., 14 min.) -- MP3. -- Čtou Lenka 

Vlasáková, Tereza Dočkalová.  

Může si člověk odpustit, pokud způsobil utrpení svým 

blízkým? I když je nevinen a stal se jen bezmocným 

nástrojem osudu? V příběhu žen jedné židovské rodiny před a 

během války zahrálo jedno dívčí rozhodnutí velmi zásadní 

roli... Strhující román od uznávané autorky 

 

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.  

 

Horníček, Miroslav     ZK 5025 

Julius a Albert  

1 audiodisk (7 hod., 58 min.) -- MP3. -- Čte Jiří Žák. -- 

Nejrozsáhlejší próza Miroslava Horníčka je humoristickým 

románem s mírně fantaskním námětem, v němž nenápadný 

muž z českého maloměsta splyne se slavným francouzským 

romanopiscem.  

 

Peroutková, Ivana     ZK 5026 

Anička a cirkus  

1 audiodisk (2 hod., 35 min.) -- MP3. -- Čte Martha Issová. -- 

Páté volné pokračování o Aničce a jejích kamarádkách, 

tentokrát přijede cirkus.  

  

Wilson, Jacqueline      ZK 5027 

Vadí nevadí 
1 audiodisk (3 hod., 7 min.) -- MP3. -- Čte Lucie Pernetová. -- 

Příběh desetileté Tracy, která žije v dětském domově a touží 

po opravdové rodině.  

 

Viewegh, Michal      ZK 5028 

Muž a žena  



1 audiodisk (9 hod., 6 min.) ; 12 cm. -- MP3.  

Obsahuje: Family Frost -- Čarodějka z Křemelky. -- Čtou Martin 

Finger, Martina Krátká, Igor Bareš. 

Dvě novely ironicky zkoumají vztahy mezi zástupci opačných 

pohlaví.  

  

Čapek, Josef      ZK 5029 

Povídání o pejskovi a kočičce  

1 audiodisk (2 hod., 48 min.) ; 12 cm. -- MP3. -- Čtou Jaroslav 

Plesl, Veronika Khek Kubařová, Ivan Trojan a další herci z 

Dejvického divadla. Kompletní znění klasických pohádek v 

podání herců Dejvického divadla. Knížka půvabných 

vyprávění o dvou zvířátkách, která spolu žijí jako lidé.  

 

Gaiman, Neil      ZK 5030 

Severská mytologie  

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

Obsahuje: Hráči -- Před počátkem a po něm -- Yggdrasil a 

devět světů -- Mimiho hlava a Ódinovo oko -- Poklady bohů -- 

Mistr stavitel -- Lokiho děti -- Freyjina neobvyklá svatba -- 

Básnická medovina -- Tórova cesta do země obrů -- Jablka 

nesmrtelnosti -- Příběh Gerd a Freye -- Rybářská výprava 

Hymiho a Tóra -- Baldrova smrt -- Lokiho poslední dny -- 

Ragnarök: konečný osud bohů. -- Čte Pavel Soukup.  

Soubor skandinávských mytologických příběhů, moderně a s 

nadhledem převyprávěných jedním z nejvýznamějších autorů 

fantastického žánru.  

 

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.  

 

Skála, Miroslav      ZK 5032 

Svatební cesta do Jiljí  

1 audiodisk (5 hod., 24 min.) -- Název z nahrávky. -- Nahrávka 

ve formátu MP3. -- ČtouTatiana Vilhelmová, Vojtěch Dyk. -- 

Humoristická knížka plná lehké ironie vypráví o svérázném 

cestování mladých snoubenců, kteří se před svatbou chtějí 

lépe poznat a zjistit, zda spolu mohou žít  

 

May, Peter        ZK 5033 

Černé světlo  

1 audiodisk (11 hod., 18 min.) ; 12 cm. -- Název z nahrávky. -- 

Nahrávka ve formátu MP3. -- Čte David Matásek.  

Třetí díl série Akta Enzo, ve kterém opět vystupuje bývalý 

forenzní biolog Macleod. Souvisí nějak Enzovy osobní strasti s 

šestnáct let starou brutální vraždou mladého prostituta v 

pařížském bytě?.  

 

Bradbury, Ray       ZK 5034 

Marťanská kronika  

1 audiodisk (8 hod., 18 min.) -- MP3. -- Čte Martin Siničák. -- 



Autorova vize je chmurným pohledem do budoucnosti: lidem 

se podaří zdolat meziplanetární prostor a dosáhnout Marsu, 

na Zemi však zatím vypukne atomová válka, kterou přežijí 

pouze dvě rodiny, tajně uprchnou na Mars a začínají zakládat 

nové společenství.  

 

Sapkowski, Andrzej      ZK 5035 

Zaklínač. Bouřková sezóna  

1 audiodisk (12 hod., 41 min.) -- MP3. -- Čte Martin Finger. -- 

Autorův nejnovější román, ve kterém se vrací ke svému 

nejpopulárnějšímu hrdinovi. Zaklínač Geralt, představuje 

muže, jehož posláním je chránit obyčejné lidi před magicky 

stvořenými nestvůrami.  

 

Vondruška, Vlastimil     ZK 5036 

Olomoucký bestiář 

1 audiodisk (11 hod., 47 min.) -- MP3. -- Čte Jan Hyhlík. -- 

Kniha je dalším pokračováním z cyklu Hříšní lidé království 

českého. Historická detektivka z období středověku s 

královským prokurátorem Oldřichem z Chlumu.  

  

Vondruška, Vlastimil     ZK 5037 

Pečeť smrti  

1 audiodisk (12 hod., 29 min.) ; 12 cm. -- MP3. -- Čte Jan 

Hyhlík.  

Historický detektivní příběh ze série Hříšní lidé Království 

českého z doby vlády Přemysla Otakara II. opět uvádí na 

scénu královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.  

  



Richterová, Sylvie     ZK 5038/1-2 

Každá věc ať dospěje na své místo 
2 audiodisky (15 hod., 53 min.) -- MP3. -- Čte Jan Hyhlík. -- 

Kompozičně umně budovaný román zachycuje posledních 

více než šedesát let lidských životů, zážitků dětí i dospělých, 

tragických osudů, lásek a spletitých osobních příběhů v 

období komunistického režimu u nás.  

 

Bannalec, Jean-Luc     ZK 5039 

Bretaňské poměry : případy pro komisaře Dupina 
1 audiodisk (8 hod., 31 min.) -- MP3. -- Čte Josef Prokop. -- 

Zapeklitý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a 

kofeinu, rodilého Pařížana za trest přeloženého do Bretaně - 

na konec světa  

 

Škápíková, Jitka      ZK 5040/1-2 

Báječný svět 2  

2 audiodisky (13 hod., 20 min.) -- MP3. -- Čte Jiří Kubeš. -- 

Druhý díl přepisů rozhovorů, které vedl Viktor Preiss v pořadu 

Báječný svět, vysílaném Českým rozhlasem 3 - Vltava v letech 

2005-2006. Před mikrofonem se vystřídaly známé osobnosti 

z divadla a filmu, především však blízcí kolegové Viktora 

Preisse.  

  

 

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  

 

Černý, Václav      ZK 5042/1-2 

Paměti. I, 1921 - 1938  

2 audiodisky (20 hod., 15 min.) -- MP3. -- Čte Jiří Klika. -- 

Autobiografické vzpomínky českého literárního vědce, kritika 

a univerzitního profesora.  

  

 

Reinerová, Lenka      ZK 5043 

Všechny barvy slunce a noci  

1 audiodisk (5 hod., 35 min.) ; 12 cm. -- MP3. -- Čte Hana 

Švejnohová. Autorka vzpomíná na patnáct měsíců, které od 

jara 1952 strávila v komunistickém vězení.  

 

Reinerová, Lenka      ZK 5044 

Vůně mandlí  

1 audiodisk (6 hod., 11 min.) -- MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Sbírka povídek, vycházející z vlastní životní situace autorky, z 

válečných čtyřicátých let až do současnosti.  

 

Riebe, Brigitte      ZK 5045/1-2 

Palác modrých delfínů : historický román z Kréty  

2 audiodisky (18 hod., 46 min.) -- MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Slavný mýtus o krétském labyrintu. Hlavní hrdina Asterios, 

syn královny Pasifay a mořského býka má podle věštby 



zachránit Krétu před zánikem.  

 

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.  

 

Richter, Werner      ZK 5047 

Ludvík II., král bavorský 
1 audiodisk (14 hod., 38 min.) -- MP3. -- Čte Helga Čočková.  

Životopis bavorského krále Ludvíka II. (nar. 1845) připomíná 

trochu osobnost našeho císaře Rudolfa II.  

 

Rinser, Luise      ZK 5048 

Mirjam  
1 audiodisk (11 hod., 34 min.) -- MP3. -- Čte Hana 

Makovičková.  

Poutavě a zcela netradičním způsobem převyprávěný starý 

biblický příběh o Mirjam aneb Máří Magdaleně a zároveň je 

neortodoxním zamyšlením nad posledním obdobím života 

Ježíšova a nad osudy jeho učedníků.  

  

Riordan, Rick      ZK 5049/1-2 

Percy Jackson. Zloděj blesku 



2 audiodisky (14 hod., 2 min.) MP3. -- Čte Jiří Kubeš.  

První kniha fantasy série o dvanáctiletém Percym, který je 

synem jednoho z řeckých bohů.  

 

Robbins, Tom      ZK 5050/1-2 

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

Román vypráví pohádku o muži, kterému se podařilo 

uskutečnit odvěkou lidskou touhu nikdy nezemřít.  

 


