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VESNICKÝ ROMÁN - ROMÁNY PRO ŽENY – O ŽENÁCH     

RODINNÉ SÁGY   1. díl 

 

Austen, Jane                                      ZK 321 

Pýcha a přemlouvání 

MP3. -- Čte Lenka Novotná 

Brilantní satira života anglické provinční šlechty a měšťanstva na 

rozhraní 18. a 19. století. Přímo navazuje na román Pýcha 

a předsudek. 

 

Javořická, Vlasta                               ZK 323 

Host do domu; Hra s ohněm 

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Dvě povídky o lásce. 

 

Javořická, Vlasta                               ZK 324 

Otcovský dům 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Romány pro ženy z venkovského prostředí.  

 

Wood, Barbara                                  ZK 801 

Panenky z ráje 

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Spletité osudy několika egyptských žen, bojujících o své štěstí 

a nezávislost. 

 

Javořická, Vlasta                               ZK 922 

Bratříček - MP3. -- Čte Pavlína Rychlá.  
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Javořická, Vlasta                               ZK 971 

Na scestí 

MP3. -- Čte Alena Pávková 

Šest povídek z venkovského nebo maloměstského prostředí, které 

vyprávějí o lidském pochybení a nápravě. 

 

Javořická, Vlasta                               ZK 1219 

Hruška v poli 

MP3. -- Čte Alena Pávková 

Příběh tělesně postižené dívky, která po beznadějných letech 

nachází smysl života a své štěstí.  

 

Waller, Robert James                       ZK 1237 

Madisonské mosty 

MP3. -- Čte Alena Pávková 

Román amerického autora je dojímavým příběhem lásky dvou 

zralých lidí, lásky, která je oba provázela celým zbytkem života.  

 

Austen, Jane                                      ZK 1284 

Pýcha a předsudek 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Děj milostného románu z pera anglické autorky se odehrává 

v prostředí letních venkovských šlechtických sídel v 19. století. 

 

Austen, Jane                                      ZK 1285 

Rozum a cit 

MP3. -- Čte Dana Černá 
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Klasický román o osudech tří sester, které po otcově smrti žijí i se 

svou matkou z blahovůle vzdáleného příbuzného na jeho panství.  

Seymour, Joan                                  ZK 1452/1-2 

Věčná Ambra: volné pokračování 

MP3. -- Čte Helga Čočková 

Volné pokračování proslulého historického románu, jehož autorkou 

byla Kathleen Winsor, líčí osudy vesnické dívky, která se pomocí své 

krásy probojovala až ke trůnu anglického krále Karla II. 

 

Růžičková, Helena                            ZK 1465 

A tak jsem šla životem  

MP3 - Čte Miluše Kudličková 

Vzpomínky herečky Heleny Růžičkové na její hereckou kariéru. 

 

McCullough, Colleen                         ZK 1494/1-2 

Ptáci v trní 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Rozsáhlý generační román sleduje životní osudy členů farmářské 

rodiny z Nového Zélandu na australském kontinentu. 

 

Bromfield, Louis                               ZK 1495 

Divoká je řeka 

MP3. -- Čte Petr Rychlý 

Milostný román z doby občanské války v USA. 
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Roy, Gabrielle                                   ZK 1501 

Malá vodní slípka 

MP3. -- Čte Gabriela Vránová 

Novela o životě farmářů v Kanadě v době jejího osídlování. 

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 1539 

Dvě dámy v tísni 

MP3. -- Čte Magda Hrnčířová 

Nová humoristicky laděná kniha české autorky popisuje na 

autobiografickém základu dobrodružnou cestu do Švýcarska 

a Francie v doprovodu přítelkyně. 

 

Harrod-Eagles, Cynthia                     ZK 1583/1-3 

Dynastie Morlandů. 32. díl, Padlí králové  

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Dvaatřicátý díl ságy zachycuje další osudy příslušníků anglického 

rodu v letech 1918-1919. 

 

Körnerová, Hana Marie                   ZK 1611/1-2 

Pán hor. VI. 

MP3. -- Čte Helga Čočková 

Epilog romantické ságy francouzského šlechtického rodu. 

 

Chamberlain, Diane                         ZK 1621/1-2 

Krutá volba 

MP3. -- Čte Dana Pilařová 
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Psychologický román pro ženy s kriminální zápletkou odhaluje 

kritický okamžik v životě úspěšné ženy a matky, která platí za 

vlastní dávné pochybení a stojí na prahu osudové volby. 

 

Waller, Robert James                      ZK 1662 

Prach tisíce cest 

MP3. -- Čte František Dočkal 

Román se po šestnácti letech vrací k osudu hrdinů knihy 

Madisonské mosty, jejichž životy sleduje ve zkratce od okamžiku 

bolestného rozchodu.  

 

Cartland, Barbara                             ZK 1722 

Sissi: soukromý život Alžběty, císařovny rakouské  

MP3. -- Čte Heda Čechová 

Se sympatiemi a pochopením pojatá biografie manželky Františka 

Josefa I., jejíž život byl nerozlučně spjatý s historií a osudem 

dynastie.  

 

Winsor, Kathleen                              ZK 1734/1-2  

Věčná Ambra 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Rozsáhlá románová freska ze 17.století líčí příběh krásné vesnické 

dívky, která závratnou rychlostí vystoupí mezi nejvyšší anglickou 

společnost. 

 

White, Patrick                                   ZK 1762/1-2 

Sukně z listí 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 
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Dobrodružný příběh mladé ženy, která je po ztroskotání lodi zajata 

domorodým australským kmenem.  

 

Buck, Pearl Sydenstricker               ZK 1772/1-2 

Dobrá země -- 1. díl trilogie Hliněný dům 

MP3. - Čte Hana Makovičková 

První díl volné trilogie slavné americké spisovatelky, která důvěrně 

poznala život v Číně, je působivým a pravdivým obrazem čínského 

venkova na počátku 20. století.  

 

Buck, Pearl Sydenstricker)               ZK 1773 

Synové -- 2. díl trilogie Hliněný dům 

MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Druhý díl volné trilogie slavné americké spisovatelky, která důvěrně 

poznala život v Číně, je působivým a pravdivým obrazem čínského 

venkova na počátku 20. století. 

 

Buck, Pearl Sydenstricker)               ZK 1774 

Rozdělený dům - 3. díl trilogie Hliněný dům 

MP3. - Čte Hana Makovičková 

Třetí závěrečný díl volné trilogie slavné americké spisovatelky, která 

důvěrně poznala život v Číně, je působivým a pravdivým obrazem 

čínského venkova na počátku 20. století.  

 

Biocca, Ettore                                   ZK 1786 

Sama mezi Indiány 

MP3. -- Čte Helga Čočková 
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Autentické vyprávění ženy španělského původu, kterou jako dítě 

unesli Indiáni a ona s nimi strávila dlouhých dvacet let v dosud 

neprozkoumaném pralese mezi Brazílií a Venezuelou.  

 

Meacham, Leila                                ZK 1799/1-2 

Dlouhé stíny 

(16 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

Psychologický román pro ženy o velkém přátelství, lásce, životních 

tragédiích, hrdosti a utajených tajemstvích dvou chlapců a jedné 

dívky, kteří byli nerozlučnou trojicí od svých 11 let až do ukončení 

střední školy. 

 

Monyová, Simona                             ZK 1807 

Utrhnout se ze řetězu 

(3 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková  

Román z pera oblíbené autorky na téma nespokojenost manželek 

žijících v dlouholetých svazcích a jejich touze s tímto stavem 

poměrně rychle něco udělat. 

 

Obermannová, Irena                        ZK 1812 

Tajná kniha: fiktivní deník jednoho blíže neurčeného roku od 

Hromnic do Hromnic 

(7 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Deníkové záznamy dokumentující hrdinčin roční vztah se známou 

osobností.  

 

Vítovcová, Ludmila                           ZK 1839 

Já a tropy 

(2 hod., 33 min.) - MP3.  
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Vzpomínky manželky českého veterináře, která s dvěma malými 

dcerkami a s mužem prožila tři roky jeho služebního pobytu 

v rovníkové Africe. 

 

MacDonald, Betty                             ZK 1846 

Vejce a já 

(8 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Věra Nová 

Humoristická knížka o mladé dvojici, která se dá ve 30. letech 20. 

století bez znalosti a zkušeností na farmaření. 

 

Asher, Bridget                                   ZK 1882 

Manželova zlatíčka 

(8 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Román pro ženy popisuje poslední dny manželství, které bylo 

narušeno nevěrou; viník - manžel ale onemocní smrtelnou chorobou 

a manželka vyzve jeho "zlatíčka", aby také držely službu u jeho 

smrtelné postele. 

 

Starosvětské lásky                           ZK 1886 

(12 hod., 37 min.) - MP3. -- Čte Jiří Škoda 

Milostné příběhy klasiků ruské literatury.  

 

Révay, Theresa                                 ZK 1893/1-2 

Bílá vlčice 

(20 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková 

Osudy dvou milenců - ruské aristokratky a německého módního 

fotografa, do nichž zasáhnou obě světové války.  
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Keleová-Vasilková, Táňa                 ZK 1905 

Lži 

(8 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Příběh na první pohled ideálního manželství, kdy manželovy lži 

a přetvářky náhodou vyplavou na povrch. 

 

Váňová, Magda                                 ZK 1915/1-2 

Pavouk v síti 

(16 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Román ze současnosti vypráví komplikovaný příběh spletitých 

mezilidských vztahů.  

 

Capote, Truman                              ZK 1918 

Snídaně u Tiffanyho 

(4 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel 

Populární novela, jejíž hrdinkou je mladá obyvatelka starého 

newyorského domu, zpracovává téma touhy po štěstí a úspěchu 

v životě.  

 

Donleavy, J. P. (James Patrick)         ZK 1920 

Dáma, která měla ráda čisté záchodky: kronika jedné 

z nejzvláštnějších událostí, o kterých se kdy v New Yorku 

povídalo 

(3 hod., 49 min.) - MP3. -- Účinkuje Libuše Švormová 

Lehce cynická černá groteska irského autora je svéráznou studií 

osamělosti jako definitivního životního pocitu stárnoucí rozvedené 

ženy.  
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Fulghum, Robert                              ZK 1922/1-2 

Třetí přání 

(18 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Ladislav Mrkvička 

Románová prvotina světoznámého povídkáře a esejisty vypráví 

jemný příběh dvou mužů a jedné osudové ženy.  

 

Atwood, Margaret                            ZK 1924 

Z hlubin 

(7 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Daniela Kolářová 

Příběh mladé ženy, která uprostřed kanadské přírody nachází nový 

smysl života, oproštěného od falešných vztahů a civilizačních 

schémat.  

 

Winter, Zikmund                              ZK 1925 

Rozina sebranec 

(9 hod. 29 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Historická povídka ze 16. století o životě dívky, vychované u cizích 

lidí ve dvoře anežského kláštera na Františku. Pro čtenáře od 13 

let. 

  

Váňová, Magda                                ZK 1935/1-2 

Zapomeň na minulost 

(16 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Složité rodinné vazby, které nabízí tři manželství jednoho muže, jsou 

zdrojem hořkých úvah, ale i možností, jak začít život ještě jinak.  

 

Maurois, André                                 ZK 1950 

Zářijové růže 

(7 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška 
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Psychologický příběh o milostném vzplanutí stárnoucího spisovatele 

k mladé herečce, kterou poznal na svém turné po Latinské 

Americe.  

 

Borská, Ilona                                    ZK 1951/1-2 

Doktorka z domu Trubačů 

(16 hod., 58 min) - MP3. -- Čte Zdena Černá 

Životopisný román líčí životní osudy české lékařky Vlasty Kálalové-

Di Lotti, která se ve dvacátých letech 20. století na vlastní pěst 

vydala do Orientu a založila v Bagdádu čs. nemocnici. 

 

 

Bunin, Ivan Aleksejevič                    ZK 1958 

Tvé jméno je žena : výbor povídek a novel 

(8 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška 

Povídky o ženách a většinou o lásce, končící melancholickými 

rozchody i tragédiemi.  

 

Harrod-Eagles, Cynthia                   ZK 1980/1-3 

Dynastie Morlandů. 33. díl, Roztančená léta 

(21 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

"Roztančenými léty" je v 33. pokračování ságy Dynastie Morlandů 

míněno radostné, ale i krušné období po skončení 1. světové války.  

 

Knitlová, Jana                                   ZK 1992 

Potvrzení o zrušeném létu 

(6 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

Humorně laděný příběh o trampotách mladé, mírně obézní ženy, 

která žárlí na svého štíhlého, půvabného a flegmatického manžela.  
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Brontë, Charlotte                              ZK 2000 

Jana Eyrová 

(6 hod., 10 min.) - MP3.  -- Čte Marta Vančurová 

Světově proslulý milostný příběh z viktoriánské Anglie, jehož 

ústřední hrdinkou je mladá charakterově ryzí dívka - sirotek, která 

se zamiluje do muže, za něhož se nemůže provdat. 

  

 

Donnelly, Gabrielle                          ZK 2008/1-2 

Dopisy malých žen 

(15 hod., 23 min.) - MP3. -- Čte Michaela Doležalová 

Román inspirovaný knihou "Malé ženy" vypráví příběhy tří sester 

žijících v současném Londýně. Jejich život je značně odlišný od 

života jejich prababičky Jo, přesto lze najít jisté paralely.  

 

Dousková, Irena                               ZK 2010 

Darda 

(5 hod., 40 min.)- MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Volné pokračování románů Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák se 

odehrává v současnosti, kdy hlavní hrdinku potkáváme již jako 

vdanou ženu, matku dvou dětí.  

 

Jakes, John                                       ZK 2018 

Sever a Jih 1. díl 

(19 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková 

První díl rodinné ságy líčí osudy dvou spřízněných rodů na pozadí 

historických událostí 19. století v Americe.  

 

Jakes, John                                       ZK 2019 

Sever a Jih 2. díl 
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(15 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková 

2. díl rodinné ságy o osudech dvou spřízněných rodů na pozadí 

historických událostí 19. století v Americe.  

 

Smith, Mike                                       ZK 2020 

Co si muži nepřejí, aby ženy věděly 

(3 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Humorně ironický pohled na temné stránky mužské duše, většinou 

související se sexuálním pudem.  

 

Wood, Barbara                                  ZK 2037/1-3 

Modrý kámen 

(25 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Osm volně na sebe navazujících nevšedních příběhů od dávných 

věků až po současnost spojuje motiv zvláštního modrého 

drahokamu.  

 

Simmel, Johannes Mario                 ZK 2054 

Muž, který maloval mandlovníky 

(2 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Milan Kračmarčík. 

Bohatá Američanka ve zralém věku poznává svou životní lásku, 

která je pouhou iluzí.  

 

Němcová, Božena                            ZK 2062/1-2 

O dobrých lidech - Obsahuje: Dobrý člověk -- Pan učitel -- Divá 

Bára -- Chudí lidé -- Pohorská vesnice. 

(19 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Souborné vydání pěti známých povídek v nichž autorka osvětluje 

svůj vřelý a láskyplný vztah k prostému člověku.  
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Meacham, Leila                               ZK 2081/1-2 

Poselství růží 

(22 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Rodinná sága o osudech členů tří texaských rodin, bojujících se 

starou rodinnou kletbou.  

 

Wood, Barbara                                 ZK 2084 

Kletba svitků 

(11 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Odborník na starověké texty je při překladu nově objevených svitků 

vtažen do děje a osudů pisatele a konfrontován s vlastní minulostí.  

 

Brontë, Anne                                     ZK 2091/1-2 

Dvojí život Heleny Grahamové 

(16 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Věra Slunéčková. 

Román v dopisech zachycuje život mladé ženy v první polovině 19. 

století na anglickém venkově.  

 

Neff, Vladimír                                   ZK 2101/1-2 

Sňatky z rozumu. 1. díl 

(16 hod., 2 min.) – MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Úvodní svazek rozměrného cyklu o osudech dvou pražských 

měšťanských rodů od poloviny 19. století až do poloviny století 

dvacátého. Tento sv. je 1. částí pentalogie, na kterou navazují 

Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský vozataj. 

 

Neff, Vladimír                                    ZK 2102/1-2 

Císařské fialky. 2. díl 

(16 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 
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Pokračování rodinné ságy dějově navazuje na Sňatky z rozumu  

a zachycuje rozvoj kapitalismu a národně-osvobozeneckého hnutí 

v Čechách v 2. pol. 19. století. -- Tento sv. je 2. částí pentalogie. 

Předchází Sňatky z rozumu, navazují Zlá krev, Veselá vdova  

a Královský vozataj. 

 

Neff, Vladimír                                    ZK 2103/1-2 

Zlá krev. 3. díl 

(15 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Třetí svazek historického cyklu zavádí čtenáře do Prahy 80. a poč. 

90. let 19. stol. Sleduje další osudy hrdinů z předchozích dílů. Tento 

sv. je 3. částí pentalogie. Předchází Sňatky z rozumu a Císařské 

fialky, navazují Veselá vdova a Královský vozataj. 

 

Neff, Vladimír                                    ZK 2104 

Veselá vdova. 4. díl 

(14 hod., 20 min.) -- MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Čtvrtý díl rozsáhlé rodinné kroniky Nedobylů a Bornů je věnován 

druhé generaci zakladatelů obou rodů. Tento sv. je 4. částí 

pentalogie. Předchází Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, 

navazuje Královský vozataj. 

 

Neff, Vladimír                                    ZK 2105 

Královský vozataj. 5. díl 

(10 hod., 42 min.) -- MP3. -- Čte Hana Makovičková.  

Poslední část pentalogie ze života pražského měšťanstva  

a podnikatelstva dovršuje slávu a pád dvou rozvětvených rodů 

Bornů a Nedobylů. Tento sv. je poslední částí pentalogie. Předchází: 

Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova. 
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Páral, Vladimír                                  ZK 2114/1-2 

Profesionální žena 

(17 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Jiří Hanák. 

Román zaujme čtenáře bohatostí a otevřeností děje a milostných 

zápletek.  

 

Giacobini, Silvana                             ZK 2118/1-2 

Zavři oči 

(18 hod., 5 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

První román z vícedílné série současné italské autorky, jejíž ústřední 

postavou je novinářka Chiara Bonelliová.  

 

Hrabal, Bohumil                                   ZK 2125 

Harlekýnovy miliony: pohádka 

(8 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

V jímavé útlé knížce se autor očima své zestárlé maminky dívá na 

trampoty a drobné radosti starých lidí v domově důchodců.  

 

Cabot, Meg                                        ZK 2133 

Jak začíná láska 

(8 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová. 

Humorně laděný milostný román s detektivní zápletkou, psaný ve 

formě e-mailů.  

 

Potter, Alexandra                             ZK 2140 

Není přání jako přání 

(12 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 
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Humoristický román vypráví o strastech a slastech života mladé 

nezávislé Angličanky, žijící v Londýně.  

 

Jakes, John                                        ZK 2144/1-2 

Láska a válka. Díl 1. 

(14 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Pokračování ságy Sever a Jih.  

 

Jakes, John                                        ZK 2145/1-2 

Láska a válka. Díl 2. 

(16 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Pokračování ságy Sever a Jih - bitva u Potomacu a Lincolnova 

proklamace.  

 

Jakes, John                                        ZK 2146/1-2 

Láska a válka. Díl 3. 

(17 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Pokračování ságy Sever a Jih.  

 

Jakes, John                                       ZK 2147/1-2 

Nebe a peklo. Díl 1. 

(18 hod., 16 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Pokračování ságy Sever a Jih líčí další osudy rodiny Mainů a 

Hazardů.  
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Jakes, John                                       ZK 2148/1-2 

Nebe a peklo. Díl 2. 

(16 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Závěrečná část monumentální ságy z nejdůležitějšího období 

historie Spojených států.  

 

Fielding, Joy                                      ZK 2151/1-2 

V pavučině vztahů 

(17 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Známá kanadská autorka ženských románů tentokrát popisuje 

příběh novinářky, která je proti své vůli zapojena do případu na smrt 

odsouzené dívky.  

 

 

Harrod-Eagles, Cynthia                     ZK 2155/1-3 

Dynastie Morlandů. 34, Klikatá cesta 

(24 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Třicátý čtvrtý díl rodinné ságy se odehrává v letech 1925-1931.  

 

 

Révay, Theresa                                 ZK 2169/1-2 

Všechny sny světa 

(18 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková 

Kniha navazuje na román Bílá vlčice, líčí poválečné osudy ruské 

emigrantky Xeni po 2. světové válce, její kariéru módní návrhářky 

i osudy jejích nejbližších. 
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Greene, St John                                ZK 2174 

Mámin seznam: matčina životní ponaučení pro manžela  

a syny, kteří tu po ní zůstanou 

(11 hod., 05 min.) - MP3. -- Čte David Novotný 

Autobiografický příběh o síle partnerských a rodinných vztahů, která 

nachází své pravé místo v těch nejtěžších životních chvílích.  

 

Javořická, Vlasta                               ZK 2178 

Děti panímámy Zlatuškové 

(6 hod., 24 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

Příběh z venkovského prostředí se odehrává po 1. světové válce 

a vypráví o neradostném osudu zámožné selské ženy a jejích dětí. 

 

Ezera, Regina                                    ZK 2181 

Léto dlouhé jeden den 

(7 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Prostý příběh mladé ženy, která se svým mužem žije na zapadlé 

lesní samotě.  

 

Mališová, Markéta                            ZK 2184 

Nepřestávej, miláčku 

(4 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Šárka Vondrová. 

Povídkový soubor, v němž se autorka dotýká vztahů mezi mužem  

a ženou.  

 

Herbert, Xavier                                  ZK 2200/1-3 

Rajské peklo 

(27 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Rudolf Pellar 
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Generační román z doby osídlování severní části Austrálie 

evropskými přistěhovalci. Román dává nahlédnout do složitého 

problému střetávání a splývání domorodého živlu s cizím.  

 

Pausewang, Gudrun                         ZK 2203 

Karneval a Velký pátek 

(12 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková 

Román zachycuje celoživotní příběh jedné jihoamerické ženy. Osou 

románu je řada hrdinčiných příběhů, vzestupů, pádů, zklamání  

i naděje.  

 

Čermák, Miloš                                   ZK 2214 

Lovestory ve výtahu 

(4 hod., 16 min.) - MP3. -- Načetl Miloš Čermák. 

Povídky nejprve vycházely na autorově blogu, později na četnou 

žádost od čtenářů je vydal knižně a posléze ve zvukové podobě.  

 

Min, Anchee                                      ZK 2233 

Byla jsem madam Mao 

(14 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková.  

Románový životopis rozporuplné manželky neblaze proslulého 

státníka komunistické Číny Mao Ce-tunga.  

 

Atwood, Margaret                             ZK 2236/1-2 

Slepý vrah 

(20 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Daniela Kolářová. 

Psychologický román přináší životní příběh dvou sester z významné 

rodiny provinčního města ve vzpomínkách osamělé staré ženy.  
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Axelsson, Majgull                              ZK 2237/1-2 

Ta, kterou jsem se nestala 

(12 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová. 

Román sugestivně a baladicky vypráví příběh současné ženy, 

obtížně zápolící se stínem vlastní minulosti, která ji definitivně 

poznamenala pocitem vykořeněnosti a odcizení.  

 

Kollertová, Iveta                               ZK 2271 

Svlečená do naha : pravdivý příběh o životě a boji s rakovinou 

(8 hod., 14 min.) - MP3. -- Čtou Renata Volfová, Lenka Novotná. 

Autorka v autentickém životním příběhu sleduje desetiletý zápas 

těžce zkoušené ženy o život a elementární lidskou důstojnost, a to 

v situaci, kdy ji lékaři, společnost i manžel odepsali.  

 

Tammsaare, Anton Hansen            ZK 2289/1-2 

Dva rody z Vargamäe. I. 

(22 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková 

První díl románu o konfliktu dvou sousedících sedláků a konfliktu 

mezi rodiči a dětmi.  

 

Řeháčková, Věra                              ZK 2291 

Hřešit je lidské : román pro ženy a dívky 

(6 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Román pro ženy a dívky vypráví příběh o žití věkově nerovného páru 

- starší ženy a podstatně mladšího muže.  

 

Radiguet, Raymond                        ZK 2292 

Ďábel v těle 
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(4 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Jiří Dědeček. 

Autobiografická prvotina, popisuje vztah neobvyklého trojúhelníku 

dospívajícího chlapce, o deset let starší ženy a jejího muže. Hudba 

podtrhuje romantičnost i tragiku milostného příběhu v době 1. 

světové války.  

 

Kaufman, Sue                                  ZK 2296 

Deník americké manželky 

(12 hod., 8 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Úspěšný román o životě 36-leté Američanky, manželky nadějného 

newyorského advokáta a matky dvou dcer. Prostřednictvím 

hrdinčina soukromého deníku autorka dává nahlédnout do života 

tzv. "lepší společnosti" a vyjadřuje svou nechuť ke konzumnímu 

stylu, snobství a přetvářce.  

 

Vries, Theun de                                ZK 2298 

Ženojed 

(13 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Miloš Vavruška. 

Příběh Guy de Maupassanta a slavné ruské malířky a spisovatelky 

Marie Baškircevové.  

 

 

Fielding, Joy                                      ZK 2320/1-2 

Až ji uvidíš 

(13 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Psychologický román je dramatickým příběhem padesátileté ženy, 

která pátrá po své údajně mrtvé dceři.  
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Klimecká, Vladimíra                         ZK 2326 

Druhý život Marýny G. 

(11 hod., 32 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Románová kronika zachycuje události celého dvacátého století na 

Valašsku očima prostých ženských protagonistek.  

 

 

Nilsson Piraten, Fritiof                     ZK 2330 

Knihkupec, který se přestal koupat 

(11 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Roman Hemala. 

Tragikomickým hrdinou románu, odehrávajícího se na přelomu 19.  

a 20. století v malém švédském městečku, je osamělý starý 

mládenec, který prožije krátkou vášnivou lásku, na niž doplatí 

ztrátou členství v klubu Koupačů.  

 

Rudolf, Stanislav                               ZK 2363 

V každém okně Julie : dívčí román 

(6 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 

Autor zavádí čtenářky do internátu střední odborné školy. S něhou, 

humorem a porozuměním zachycuje všechny taje holčičího světa.  

 

Potter, Alexandra                             ZK 2366/1-2 

Já a pan Darcy 

(12 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Příběh mladé ženy a jejího setkání s mužem, který jako by z oka 

vypadl jejímu vysněnému hrdinovi z románu.  

 

White, Patrick                                    ZK 2388/1-3 

Oko uraganu 
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(24 hod., 43 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

Životní rekapitulace staré ženy a jejích dětí je podkladem pro 

velkou románovou fresku z Austrálie. 

 

Bicencová, Renata                           ZK 2393 

Pošetilý osud 

(7 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Osudová láska starší ženy a mladšího muže. Oba protagonisté knihy 

jsou obdařeni vysoce atraktivním povoláním a koníčky.  

 

Munro, Alice                                      ZK 2394 

Příliš mnoho štěstí 

(11 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Tématy psychologických povídek s hlavními ženskými hrdinkami 

jsou jak emociálně vypjaté tragické zlomové okamžiky (například 

vražda dítěte), tak i zdánlivě všední a mnohokrát prožitá dramata.  

 

Tanská, Nataša                                ZK 2405 

Vyznáte se v tlačenici? : úvod do štikologie 

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

Vyprávění o ženách - štikách, které na základě své schopnosti 

manipulace s lidmi proplouvají úspěšně životem.  

 

 

Adlová, Věra                                      ZK 2412/1-2 

Trpká vůně podzimu 

(16 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Generační román o osudech tří žen odlišného charakteru 

a z odlišného prostředí.  



25 
 

 

Alcott, Louisa May                            ZK 2414 

Malé ženy 

(10 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková 

Román o životě matky se čtyřmi dcerami v období války Severu 

proti Jihu.  

 

Traven, B.                                          ZK 2416 

Kareta. 1. díl 

(9 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

První díl šestidílného cyklu o osudech mexických Indiánů v době 

kolem roku 1910 rozvíjí příběh dvou strádajících indiánských 

milenců.  

 

 

Allen, Charlotte Vale                        ZK 2423 

Barevné sny 

(16 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Příběh mladé Američanky, která s dítětem utekla od muže, protože 

ji sadisticky trýznil. Útočiště našla u dvou emancipovaných žen.  

 

 

Allen, Charlotte Vale                         ZK 2424 

Život plný lásky 

(14 hod., 9 min.) - MP3 – Čte Helga Čočková 

Román o ženě, kterou citový vztah ke třem mužům navždy 

poznamenal. 
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Ivanauskaitė, Jurga                          ZK 2432 

Čarodějnice a déšť 

(12 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Gabriela Pyšná. 

Román, kterým se prolíná tragický osud tří žen ve třech historických 

obdobích.  

 

Asquith, Ros                                      ZK 2436 

Průvodce usoužených puberťáků láskou : podle patnáctky 

Letty Chubbové 

(5 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Simona Babčáková. 

Praktická příručka pro všechny -náctileté, kteří si chtějí doplnit své 

znalosti týkající se různých podob lásky.  

 

Atwood, Margaret                            ZK 2440 

Ublížení na těle 

(11 hod., 49 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Román novinářky, kterou zasáhne zhoubná nemoc, a tato zrada 

těla jí zpochybní veškeré životní jistoty. 

 

Boček, Evžen                                     ZK 2444 

Poslední aristokratka 

(8 hod., 20 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová 

Fiktivní deník Marie III., posledního potomka rodu Kostků, v němž 

s humorem, místy i s jemnou ironií, popisuje nelehkou cestu své 

rodiny, která se na sklonku roku 1996 vrací z USA domů, aby se 

znovu ujala vráceného majetku - hradu Kostka.  

 

 

Meacham, Leila                                ZK 2463/1-2 

Dlouhé stíny 
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(16 hod., 51 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Psychologický román pro ženy o velkém přátelství, lásce, životních 

tragédiích, hrdosti a utajených tajemstvích dvou chlapců a jedné 

dívky, kteří byli nerozlučnou trojicí od svých 11 let až do ukončení 

střední školy.  

 

Boček, Evžen                                     ZK 2471 

Aristokratka ve varu 

(3 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Pokračování fiktivního deníku Marie III. z rodu Kostků, která opět 

s humorem a ironií popisuje, jak se žije na "nejchudším zámku 

v Čechách" spolu se svéráznými členy rodiny a třemi zaměstnanci.  

 

Barbery, Muriel                                 ZK 2476 

S elegancí ježka 

(10 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Příběh Renée, neobyčejné domovnice žijící v luxusním domě. Aby 

maskovala své nevšední choutky, četbu ruských klasiků 

a filozofických spisů, musí promýšlet každé své slovo, skrývat svou 

kultivovanost.  

 

Bard, Mary                                        ZK 2477 

Čtyřicítka - no a co? 

(9 hod.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

 Úsměvný román. Hlavní hrdinka Mary je matkou tří čiperných  

a vynalézavých holčiček a manželkou věčně zaměstnaného lékaře, 

a co víc - najednou jí je čtyřicet.  

Volně navazuje na román "Slasti a strasti života s doktorem". 
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Bazin, Hervé                                      ZK 2495 

Vstaň a choď 

(9 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Jiřina Krupičková. 

Psychologický román o tragédii mladé dívky, ochrnuté po úrazu při 

bombardování, která se chce s nesmírným vypětím vůle vrátit do 

normálního života.  

 

Beauman, Sally                                ZK 2496/1-2 

Rebečin příběh 

(24 hod., 8 min.) - MP3. -- Čtou Jan Hyhlík, Renata Volfová. 

Román s odstupem dvaceti let dokresluje a rozvíjí příběh hlavní 

hrdinky a ostatních postav ze slavného románu "Mrtvá a živá" od 

Daphne du Maurier.  

 

Benešová, Božena                            ZK 2504 

Věra Lukášová 

(1 hod., 25 min.) - MP3. -- Hrají: Klára Jerneková (Věra Lukášová), 

Blanka Waleská (paní Lukášová), Zdeněk Hodr (pan Láb) a Jaroslav 

Kepka (Jarka Kohout) ; Kvarteto J. Dvořáčka. 

Rozhlasová dramatizace. Lyrická hra mládí.  

 

Vasilenko, Svetlana Vladimirovna              ZK 2509 

Blběnka : život svaté  

(4 hod., 39 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Nekonvenční román současné renomované autorky  

o podivuhodném putování duševně zaostalé dívenky rozporuplným 

Ruskem 20. století.  
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Pekárková, Iva                                  ZK 2513 

Levhartice 

(7 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Příběh čtyřicátnice Milly, která po traumatizující rodinné události 

opouští manžela i Česko a v Londýně se pokouší začít znovu. 

Autorka svoji hrdinku nešetří, drsným jazykem pojmenovává věci 

pravým jménem. Román patří do tzv. soft porna.  

 

Šrámková, Jana                                ZK 2514 

Hruškadóttir 

(3 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Prozaická prvotina mladé autorky je příběhem mladé citlivé 

Veroniky o velikém přátelství, které jí pojí s hektickou  

a mnohomluvnou Madlou, o níž však záhy přichází. Kniha v roce 

2009 získala literární cenu Jana Ortena.  

 

Dousková, Irena                                ZK 2521 

O bílých slonech 

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

Autorka vypráví letní příběh malé holčičky, který by se mohl na 

přelomu osmdesátých let dvacátého století odehrát v jakékoli 

české vesnici.  

 

Potter, Alexandra                              ZK 2524 

Co je nového, kotě? 

(10 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Románová prvotina o mladé ženě, která se po desetiletém vztahu 

rozhodne zásadně změnit život a místo zasnoubení si sbalí kufr, psa 

a desky Toma Jonese a odjede do Londýna, aby našla pana 

Dokonalého.  
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Bergman, Ingmar                             ZK 2545 

Dobrá vůle 

(14 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Martin Zahálka 

Literární přepis slavného filmu. Román napsaný na základě 

skutečných výpovědí, deníků a dojmů, v němž autor své rodiče 

"obsadil" do role protagonistů, rozvíjí strhující příběh rozporuplného 

a ambivalentního milostného a manželského vztahu 

protestantského kněze Henrika Bergmana, schopného a ochotného 

obětovat vše svému domnělému poslání, a Anny Akerblomové, 

dívky zoufale toužící po alespoň trochu normálním životě. 

 

Bergman, Ingmar                             ZK 2546 

Fanny a Alexandr 

(7 hod., 2 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič. 

Filmová povídka vypráví očima desetiletého chlapce rodinnou ságu, 

v níž se konfrontuje šťastný domov se světem strachu, falše  

a pokrytectví.  

 

 

Tolstoj, Lev Nikolajevič                     ZK 2555 

Tři podoby lásky -- Obsahuje: Dva husaři -- Albert -- Po plese. 

(4 hod., 22 min.) - MP3. -- Rudolf Kvíz. 

Tři drobné prózy klasika ruské literatury 2. poloviny 19. století 

ukazuje v psychologické drobnokresbě tři podoby milostného citu.  

 

Holubová, Miloslava                         ZK 2556 

Život posmrtný 

(4 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Ivana Dusilová. 
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Psychologická novela je vyprávěním dospělé ženy, která se zpětně 

snaží pochopit činy a povahu svého otce. 

 

Harris, Joanne                                   ZK 2559/1-2 

Ostružinové víno 

(13 hod., 3 min.) - MP3. -- Čte Jitka Smutná. 

Román z osobitého prostředí malého francouzského městečka ve 

vinařské oblasti v 90. letech 20. století.  

 

Szczygieł, Mariusz                            ZK 2561 

Libůstka : dámské příběhy 

(3 hod., 28 min.) - MP3. -- Čtou Taťjana Medvecká, Lukáš Hlavica. 

Šest neobvyklých "dámských příběhů", ve kterých je hlavní úloha 

svěřena ženám.  

 

Loriot, Noëlle                                    ZK 2562 

Nejcennější co mám 

(6 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Šárka Vondrová. 

Příběh lékařky, která stojí na vrcholu své vědecké kariéry a těžká 

nemoc ji přinutí bilancovat svůj dosavadní život.  

 

Páral, Vladimír                                  ZK 2566/1-2 

Tam za vodou 

(12 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Martin Zahálka. 

Moderní pohádka o zábavném způsobu trávení víkendů v chatové 

osadě na Slapech.  

 

Holcová, Milena                                ZK 2567 

Romance na tři doby 
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(4 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Hana Švejnohová 

Příběh padesátileté ženy a jejího románku s mnohem mladším 

mužem.  

 

Clarke, Stephen                                ZK 2569 

Faktor Merde 

(10 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Jiří Žák. 

Páté pokračování humorného románu líčícího eskapády Angličana 

žijícího ve Francii.  

 

Urbaníková, Eva                                ZK 2575 

Za facku 

(3 hod., 29 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Příběh o tom, že protiklady se možná přitahují, ale nedokážou spolu 

žít.  

 

Clarke, Stephen                                ZK 2576 

Merde impossible 

(9 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Jiří Žák. 

Čtvrté pokračování humorných příhod Angličana Paula žijícího ve 

Francii. Tentokrát mimo jiné se svou přítelkyní pátrá po jeseterech  

a snaží se zabránit jejich výlovu za účelem prodeje kaviáru.  

 

Bernstein, Marcelle                          ZK 2577 

Tělo a duše 

(18 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 

Román o jeptišce, která se po 13 letech strávených v přísném 

klášterním prostředí ujímá krachujícího rodinného podniku.  
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Bicencová, Renata                           ZK 2579 

Hranice vášně 

(4 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Román začínající české autorky, vypráví příběh mladé psycholožky, 

která za tragických okolností v dětství přišla o oba rodiče. Jako 

sirotka se jí ujal nejlepší přítel otce, který se nakonec stal i jejím 

manželem.  

 

Bicencová, Renata                           ZK 2580 

Osudový pohled 

(5 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková - Román pro ženy.  

 

Bicencová, Renata                           ZK 2581 

Zlomená hrdost 

(4 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Román začínající české autorky, je příběhem dvou lidí z naprosto 

odlišných světů, sociální antropoložky a zápasníka bojových umění 

MMA a Combat Sambo.  

 

Bidermanová, Sarah                        ZK 2582 

Dany a Fany 

(4 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová. 

Nadaná česká autorka vypráví příběh citlivého chlapce (po rozvodu 

rodičů žije s matkou a jejím přítelem, k otci chodí na pravidelné 

návštěvy).  

 

Böll, Heinrich                                     ZK 2595 

Bilance 

(1 hod., 23 min.) - MP3 -- Účinkují Olga Scheinpflugová, František 

Smolík.  
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Rozhlasová dramatizace. Hra se odehrává v menší vilce, kdesi 

v německém městečku, 12 let po válce.  

 

Bombeck, Erma                                ZK 2601 

Svátost manželství, aneb, Na milostné pletky už nemám 

(6 hod., 9 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Knížka pojednává o šťastném manželství, v němž autorka 

z ženského hlediska s neodolatelným a nezdolným humorem líčí 

téměř 45 let manželského života.  

 

Borská, Ilona                                     ZK 2605 

Hanka v Paříži 

(5 hod.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Začínající redaktorka, známá čtenářkám z knížky "Cesta pro 

Hanku", dostává nečekanou příležitost účastnit se s redakčním 

fotografem mladé módní přehlídky v Paříži.  

 

Fielding, Joy                                      ZK 2610 

Šepoty a lži 

(12 hod., 6 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková.  

Psychologický román pro ženy vypráví o čtyřicetileté osamělé 

zdravotní sestře, která svůj život na čas tragicky spojila se záhadnou 

mladou dívkou.  

 

Hosseini, Khaled                               ZK 2613/1-2 

Tisíce planoucích sluncí 

(13 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Strhující román o lásce, zradě, sebeobětování a nové naději se 

odehrává v Afghánistánu během nekonečných ozbrojených 

konfliktů na přelomu 20. a 21. století.  
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Boučková, Tereza                             ZK 2619 

Indiánský běh ; Křepelice ; Když milujete muže 

(5 hod., 28 min.) - MP3. -- Čte Taťjana Medvecká. 

Trojnovela (Indiánský běh; Křepelice; Když milujete muže) je 

složena z útržků složitého života dcery jednoho z českých chartistů 

Pavla Kohouta.  

 

Boučková, Tereza                             ZK 2620 

Rok kohouta 

(11 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Hana Czivišová. 

Trýznivá výpověď autorky, ve které popisuje rok soužití jedné velké 

rodiny, která se pod tíhou okolností po mnoha letech rozpadá.  

 

Bradford, Barbara Taylor                  ZK 2629/1-2 

Být nejlepší 

(17 hod., 52 min.) -  MP3. -- Čte Heda Čechová 

Román uzavírající velkou ságu o rodině Emy Harteové, která se 

vlastní pílí a odvahou povznesla mezi nejzámožnější anglické 

rodiny, se odehrává v osmdesátých letech 20. století. 

 

Bradford, Barbara Taylor                  ZK 2630/1-2 

Uchovej si svůj sen 

(35 hod., 57 min.) – MP3 - Čte Heda Čechová 

Druhý díl trilogie, v níž hrdinka znovu šokuje svět a po padesátileté 

vládě nad svým obchodním královstvím svěřuje všechno rodinné 

jmění vnučce Paule. 

 

Bradford, Barbara Taylor                  ZK 2631/1-2 

Zámožná žena 
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(44 hod., 59 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

První díl rozsáhlé rodinné trilogie. Hrdinkou je temperamentní 

a nezdolná žena, která svou vůlí a odvahou dokázala uskutečnit 

svůj sen o vytvoření vlastního obchodního království. 

 

Bradford, Barbara Taylor                  ZK 2632 

Vše na dosah 

(15 hod., 3 min.) - MP3. -- Čte Marie Drahokoupilová 

Román vypráví o krizi v životě třicetileté ženy, která v jediném 

okamžiku ztrácí manžela i děti. 

 

Brown, Sandra                                  ZK 2646 

Dilema lásky 

(6 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Román o proměnách a krizích vztahu v mladém manželství, které 

vzniklo za atypických okolností.  

 

Davouze, Marta                                ZK 2673 

Dům v Bretani 

(5 hod., 57 min.) - MP3. -- Čte Daniela Kolářová. 

Humorně laděné autobiografické vyprávění bývalé manželky 

Vladimíra Železného, která se v padesáti letech usadila na 

bretaňském venkově a našla zde nejen druhý domov, ale i druhého 

manžela.  

 

Nosková, Věra                                   ZK 2683 

Proměny 

(6 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 
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Román zachycuje život mladé ženy, fotografky Anety, před 

Sametovou revolucí a po ní. Společenské zvraty doprovázejí změny 

v životě hlavní hrdinky, mění se ona i lidé kolem ní.  

 

Hosseini, Khaled                              ZK 2692/1-2 

A hory odpověděly 

(14 hod., 33 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Ve svém třetím románu se autor vrací do Afganistánu padesátých 

let 20. století. V osudech sourozenců rozdělených v dětství nás 

v průběhu šedesáti let na pozadí dramatické afghánské historie 

provede příběhem ztrát, obětí a zejména lásky.  

 

 

Jonasson, Jonas                                ZK 2700 

Analfabetka, která uměla počítat 

(12 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Martin Stránský. 

Satirický příběh chudé nevzdělané africké dívky, která díky svému 

talentu prožije veliké dobrodružství.  

 

Egeland, Tom                                    ZK 2701 

Lži otců 

(11 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Jiří Klika. 

Rodová sága mapující historii čtyř generací mužů z fiktivního 

slavného norského rodu Scottů.  

 

Cimický, Jan                                      ZK 2709 

Mansarda v podkroví 

(7 hod., 59 min.) - MP3. -- Čte Jan Cimický. 

Příběh dvou chlapců a jejich vrstevníků, odehrávající se ve vilové 

čtvrti na okraji Prahy v 50. a 60. letech 20. století. 



38 
 

Páral, Vladimír                                  ZK 2710 

Katapult : jízdní řád železničních, lodních a leteckých drah do 

ráje 

(8 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Zběsilý životní příběh mladého inženýra, který prostřednictvím 

sňatkového inzerátu naváže známost ze sedmi ženami a dívkami  

a žije současně se všemi.  

 

Woolf, Virginia                                  ZK 2721 

Paní Dallowayová 

(8 hod., 11 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

Komorní novela impresionisticky zachycuje jeden červnový den 

skupinky lidí v roce 1923, v němž autorka provází stárnoucí hrdinku 

přípravami na společenský večírek.  

 

Collins, Jackie                                   ZK 2769 

Rocková hvězda 

(18 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte František Dočkal. 

Propletenec životních příběhů a kariéry tří rockových hvězd v 70.  

a 80. letech 20. století, které spojuje závislost na finančním 

magnátovi a jeho ženě.  

 

Freiová, Valerie                                ZK 2779 

Stesti.cz, aneb, Jak je těžké najít chlapa 

(5 hod., 45 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová. 

Humorný román o tom, kterak žena středního věku k muži přišla  

a co jí to dalo námahy. 

 

Gesthuysen, Anne                            ZK 2782/1-2 

Jsme přece sestry 
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(14 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Autorka na příběhu historie jedné rodiny, založené na skutečnosti, 

mapuje celé 20. století, včetně obou světových válek na území 

Dolního Porýní i v okolním světě.  

 

Cronin, Archibald Joseph                 ZK 2788 

Tři lásky 

(18 hod., 23 min.) - MP3. -- Čte Hana Mašková. 

Psychologický román o ženě, která celý svůj život věnuje 

sebeobětování a odříkání pro svou nikdy nenaplněnou představu 

lásky.  

 

Cuny, Marie-Thérèse                        ZK 2791 

Slova žen 

(8 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Čtyřicet příběhů o osudech žen.  

 

Cusack, Dymphna                            ZK 2796 

Nedovol mi odejít 

(12 hod., 7 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Dojímavý příběh těžce nemocné dívky a jejího chlapce, který ji 

statečně podpírá v boji o život.  

 

Matyášová, Beáta                            ZK 2802 

Lucie v pozici stromu 

(3 hod., 48 min.) - MP3. -- Čte Marcela Šiková. 

Příběh pětatřicetileté ženy, která se ocitá ve zlomovém období 

života.  
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Potter, Alexandra                             ZK 2812/1-2 

Na stejné vlně 

(17 hod., 1 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Romantický příběh se odehrává na pozadí nočního rozhlasového 

pořadu - netradiční seznamky "Na stejné vlně".  

 

Sorokin, Vladimir Georgijevič          ZK 2813 

Třicátá Marinina láska 

(12 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Kontroverzní dílo ruského autora je parodickou směsicí erotického 

a budovatelského románu. 

 

Moran, Caitlin                                   ZK 2814/1-2 

Jak být ženou 

(12 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková 

Ženská otázka z pohledu anglické novinářky: vlastní velmi otevřené 

vzpomínky počínající pubertou a končící současností chtějí vymanit 

feminismus z akademických kruhů a vrátit ho ženám.  

 

Červenková, Jana                             ZK 2830 

Věno pro Yvettu Márovou 

(7 hod., 22 min.) - MP3. -- Čte Radka Malá. 

Titulní postavou příběhu je bystrá, ctižádostivá, poněkud 

egocentrická dívka, která se na cestě za dosažením svého cíle 

postupně mění v cynickou bezcitnou bytost.  

 

Fielding, Helen                                  ZK 2875/1-2 

Bridget Jonesová: láskou šílená 
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(13 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Třetí pokračování s hlavní hrdinkou Bridget Jonesovou. Dnes je 

Bridget jedenapadesát let, vychovává sama dvě děti a všemožně se 

po smrti manžela pokouší najít partnera.  

 

Dousková, Irena                                ZK 2878 

Oněgin byl Rusák 

(7 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Osobité názory studentky Heleny Součkové znovu evokují dobu 

normalizace a jsou volným pokračováním autorčiny knížky "Hrdý 

Budžes".  

 

Girard, Anne-Sophie                        ZK 2895 

Dokonalá žena je blbka! : příručka pro "nedokonalé" ženy 

(1 hod., 56 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

Seznam zavedených pravidel, které je dobré dodržovat v jakékoli 

životní situaci nedokonalé ženy.  

 

Munro, Alice                                     ZK 2896/1-2 

Příliš mnoho štěstí 

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

Tématy psychologických povídek s hlavními ženskými hrdinkami 

jsou jak emociálně vypjaté tragické zlomové okamžiky (například 

vražda dítěte), tak i zdánlivě všední a mnohokrát prožitá dramata.  

 

Bicencová, Renata                           ZK 2897 

Čas v Cartageně 

(4 hod.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová. 

Příběh lidského procitnutí slavné americké spisovatelky českého 

původu.  
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Duras, Marguerite                            ZK 2900 

Milenec 

(3 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Daniela Kolářová. 

Psychologická novela evokuje autorčino mládí v Indočíně a její první 

milostnou zkušenost s mužem žluté pleti.  

 

Erskine, Barbara                               ZK 2925/1-2 

Dědictví minulosti 

(18 hod., 30 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Hlavní hrdinka, mladá vikářka, která přichází na nové působiště na 

farnost v Cambridgi, nečekaně čelí nepřátelskému prostředí, které 

způsobuje zdejší vikář. Příběhem se prolínají dvě časové roviny.  

 

Erskine, Barbara                               ZK 2926/1-2 

Dům ozvěn 

(18 hod., 18 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Autorka konfrontuje reálný svět s minulostí příběhem o prokletí, 

přežívajícím v krásném venkovském sídle několik století.  

 

Erskine, Barbara                               ZK 2927/1-3 

Údolí havranů 

(28 hod., 14 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Román, odehrávající se ve dvou časových rovinách, vypráví příběh 

vysokoškolské učitelky literatury a Eigon, dcery keltského krále.  

 

Ferber, Edna                                      ZK 2937 

Život pro tebe 

(13 hod., 44 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá 
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Román z 20. let 20. století líčí příběh ženy, která je nucena vychovat 

a živit svého syna z výnosu malé zelinářské farmy.  

 

Fielding, Joy                                      ZK 2951/1-2 

Ztracená 

(13 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 

Román líčí dramatickou životní krizi matky dvou dospělých dívek, 

která v okamžicích úzkosti mobilizuje všechny síly, aby našla 

ztracenou dceru.  

 

Flaherty, Tina Santi                          ZK 2966 

Mějte všech pět pohromadě! 

(6 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková. 

Praktická příručka pro ženy, jak se stát úspěšnými v zaměstnání  

i osobním životě.  

 

Galey, Iris                                           ZK 2999 

Neplakala jsem, když táta zemřel 

(8 hod., 53 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Psychologický román je věnovaný otázce incestu a psychickým 

následkům, které nesou jeho oběti po celý život.  

 

Gavalda, Anna                                  ZK 3003/1-2 

Prostě spolu 

(27 hod., 35 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová. 

Příběh tří lidí, ocitajících se na pokraji zhroucení, unavených 

rodinnými vztahy a problémy i společností současné Paříže, kteří se 

šťastnou náhodou sejdou v jednom bytě.  
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Gevers, Marie                                    ZK 3005 

Paní Orfa 

(6 hod., 27 min.) - MP3. -- Čte Jana Scheubová 

Román lásky, jehož děj je zasazen na vlámský venkov, vypráví 

příběh vdané ženy úředníka k prostému venkovskému zahradníkovi. 

 

Gilbert, Elizabeth                              ZK 3007/1-2 

Jíst, meditovat, milovat : pouť mladé dámy za pozemskými  

i duchovními rozkošemi napříč Itálií, Indií a Indonésií 

(14 hod., 36 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová. 

Pětatřicetiletá Američanka se po nezdařeném manželství 

a drásavém rozchodu rozhodne cestováním najít sama sebe.  

 

Gilbert, Elizabeth                              ZK 3008 

V dobrém i ve zlém : love story 

(10 hod., 7 min.) - MP3. -- Pokračování románu Jíst, meditovat, 

milovat. -- Čte Hana Rychetníková. 

Po počátečním okouzlení přichází všední dny, které mají prokázat  

a definitivně potvrdit vzájemnou partnerskou lásku v dobrém i ve 

zlém.  

 

Giono, Jean                                        ZK 3010 

Silné duše 

(12 hod., 36 min.) – MP3 -- Čte Alena Pávková 

Baladický příběh z Provence vypráví o souboji dobra a zla v duši 

prosté a tvrdé venkovské ženy. 
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Glattauer, Daniel                              ZK 3011 

Dobrý proti severáku 

(5 hod., 52 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Milostný román dvou neznámých lidí, dumavého intelektuála  

a ráznější, povrchnější ženy, psaný v e-mailech.  

 

Goncourt, Edmond de                      ZK 3016 

Germinie Lacerteuxová 

(7 hod., 40 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Román o smutném životě služky, o její touze po lepším životě 

a lásce a jejím postupném upadání lidství.  

 

Gordon, Barbara                               ZK 3019 

Tančím tak rychle, jak dokážu 

(14 hod., 33 min.) - MP3. -- Čte Hana Makovičková. 

Sugestivní román napsaný formou zpovědi úspěšné emancipované 

ženy, která mobilizovala všechny síly své osobnosti, aby dokázala žít 

bez návykových medikamentů. 

 

Choderlos de Laclos, Pierre-Ambroise-François       

Nebezpečné známosti                                 ZK 3020 

(9 hod., 9 min.) - MP3. -- Účinkují: Vilma Cibulková (Markýza de 

Merteuil), Jiří Dvořák (Vikomt Valmont), Klára Issová (Cecílie 

Volangesová), Jan Meduna (rytíř Danceny), Kristýna Frejová 

(madam Tourvelová) ; Igor Bareš (vypravěč).  

Originální milostný román z konce 18. století, ve kterém autor 

formou dopisů líčí život francouzské šlechtické společnosti v době 

před revolucí.  
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VESNICKÝ ROMÁN - ROMÁNY PRO ŽENY – O ŽENÁCH     

RODINNÉ SÁGY   2. díl 

 

James, E. L.                                       ZK 3021/1-2 

Padesát odstínů šedi 

(21 hod., 3 min.) - MP3. -- Erotická trilogie: Padesát odstínů šedi, 

Padesát odstínů temnoty, Padesát odstínů svobody. -- Čte Tereza 

Bebarová.  

Milostný příběh studentky a milionáře plný sexuálních scén na 

hraně BDSM praktik (sexuální praktiky, kdy je po domluvě jeden 

z partnerů nadřazen druhému).  

 

Monyová, Simona                            ZK 3023 

Opiju tě rohlíkem 

(5 hod., 15 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Příběh třiatřicetileté svobodné učitelky, která své štěstí nachází ve 

věkově nerovném vztahu.  

 

O'Leary, Elizabeth                            ZK 3033 

Salon Eliott 2 

(9 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Zdena Černá. 

Druhý díl románu o životních osudech dvou sester, které založily 

dobře prosperující módní salón, pokračuje od roku 1936.  

 

Němcová, Božena                            ZK 3038 

Babička 

(4 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Hana Kofránková. 
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Autorčiny idylické vzpomínky na dětství prožité v Ratibořickém údolí 

na Náchodsku v 1. polovině 19. století. Zároveň jde o dokument  

o životě a zvycích našeho lidu.  

 

Váňová, Magda                                 ZK 3040 

Babí léto 

(10 hod., 4 min.) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková 

Tři psychologické novely, jejichž protagonisté se díky nečekaným 

okolnostem musí rozhodnout o své budoucnosti.  

 

Rucká, Renata                                  ZK 3041 

Bestseller o životě 2, aneb, Konec Institutu rehabilitace 

zrakově postižených v Čechách 

(8 hod., 41 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Autorka se soustřeďuje hlavně na pravdivé vylíčení neúspěšného 

boje za záchranu instituce, která se profesionálně zabývá výchovou 

odborníků na výuku prostorové orientace nevidomých.  

Volné pokračování knihy "Bestseller o životě". 

 

Harris, Joanne                                   ZK 3042/1-2 

Broskve pro otce Francise 

(15 hod., 12 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová. 

Román přivádí nevšední hrdinku Vianne do starého provinčního 

městečka Lansquenet, které jí a dceři poskytlo nakrátko domov  

a přátelství.  

Volné pokračování románů "Čokoláda a Krysařovy střevíce". 
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Holcová, Milena                                ZK 3045 

Přezrálé broskve 

(6 hod., 55 min.) - MP3. -- Čte Hana Švejnohová. 

V druhém díle budoucího cyklu Žena, růže, píseň, kost, aneb Fena, 

kůže, plíseň, zlost autorka vypráví o bývalých spolužačkách, které se 

nikdy neměly v lásce, ale život je časem svede dohromady a sblíží 

víc, než by si přály.  

 

Matysová, Veronika                          ZK 3054 

Patricie 

(6 hod., 19 min.) - MP3. -- Čte Barbora Kouklíková. 

Zvítězí láska odhodlané mladé ženy, nebo závislost na alkoholu? 

 

Moravia, Alberto                               ZK 3062 

Horalka 
(10 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Libuše Švormová 

Kniha líčí na osudu jedné prosté italské ženy společenské a poli- 

tické změny v Itálii v období 2. světové války.  

 

Coelho, Paulo                                    ZK 3085 

Nevěra 

(7 hod., 54 min.) - MP3. -- Čte Renata Volfová. 

Příběh švýcarské manželky a novinářky Lindy, která si stereotypní  

a nudný manželský život kompenzuje nevěrou.  

 

Sohn, Amy                                         ZK 3086/1-2 

Matkárna 

(14 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová. 

Prvotina zkušené televizní scénáristky a žurnalistky píšící pro 

časopisy Elle a Bazaar. Hlavní hrdinové příběhu žijí v newyorském 
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Brooklynu ve čtvrti Park Slope, kde vychovávají své děti a rodina je 

pro ně na prvním místě. Autorka nám se smyslem pro humor 

představuje způsob života současné americké rodiny a společnosti.  

 

Grey, Zane                                         ZK 3095 

Děvče z lesů  

(12 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová. 

Milostné problémy farmářské dcery jsou námětem dobrodružného 

příběhu z Divokého západu.  

 

Pekárková, Iva                                  ZK 3102 

Péra a perutě 

(10 hod. 51 min) - MP3. -- Čte Hana Rychetníková. 

Příběh vypovídá o pocitech a životním stylu mladých lidí žijících 

v Československu v posledním desetiletí socialismu.  

 

Brizzi, Fausto                                     ZK 3104 

100 dní štěstí 

(12 hod., 13 min.) - MP3. -- Čte Filip Sychra. 

Hořce úsměvný román o lásce, chlapeckém přátelství, slunné Itálii 

a skvělé italské kuchyni.  

 

Guest, Judith                                     ZK 3109 

Obyčejní lidé 

(9 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Jiří Zavřel. 

Psychologický román vypráví příběh rodiny, kterou postihla tragická 

ztráta syna. 
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Hall, Radclyffe                                  ZK 3126/1-2 

Studna osamění 

(21 hod., 08 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová 

Román je obrazem tělesného i duševního utrpení mladé lesbicky 

založené dívky na počátku 20. století.  

 

Harris, Joanne                                   ZK 3131 

Pět dílků pomeranče  

(13 hod., 34 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Román z druhé světové války, ve kterém jeho hrdinka po padesáti 

letech vypráví pohnutý příběh své rodiny, jak jej prožívala z pozice 

malého dítěte.  

 

Harrod-Eagles, Cynthia                     ZK 3132/1-2 

Dynastie Morlandů. 18. díl, Bratr proti bratru 

(22 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Heda Čechová. 

Osmnáctý díl kroniky se odehrává v polovině 19. století, kdy se 

členové rodiny po smrti Heloisy, poslední paní na Morlandu, ocitají 

v celkové krizi.  

 

Dueñas, María                                  ZK 3142/1-3 

Čas mezi šitím 

(33 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Strhující román o zdánlivě obyčejné ženě, která využije svůj talent  

a odvahu, aby se proměnila v prestižní krejčovou a později v tajnou 

agentku pracující pro Spojence za druhé světové války.  

 

MacDonald, Betty                             ZK 3162 

Co život dal a vzal 

(12 hod., 1 min.) - MP3 -- Čtou Vilma Cibulková, Martina Hudečková  
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Ve volném pokračování humoristického románu "Vejce a já" vypráví 

autorka o třech důležitých etapách svého života. 

 

Steel, Danielle                                   ZK 3166/1-2 

Domov 

(14 hod., 50 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková 

Příběh stárnoucího filmového herce, jehož život změní setkání 

s mladou lékařkou. 

 

Steel, Danielle                                  ZK 3180/1-2 

Všechny matčiny hříchy 

(14 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Příběh úspěšné podnikatelky, která se pokouší na vrcholu své 

kariéry nalézt znovu cestu ke členům své rodiny. 

 

Havlíček, Jaroslav                             ZK 3192 

Synáček -- Obsahuje: Synáček -- Píseň čety. 

(6 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Komorní novela, jejímž hrdinou je bohatý vesnický Synáček - Toník 

Skála, kterého proměňuje láska k těžce nemocné dívce 

v obětavého a opravdového člověka. Povídka Píseň čety.  

 

Heinrich, Willi                                    ZK 3197/1-2 

Druhá garnitura boží 

(17 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Sugestivně napsaný román z prostředí malého západoněmeckého 

města vypráví příběh dvou mladých lidí, černého seržanta  

a studentky medicíny.  
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Hejkalová, Markéta                          ZK 3199 

Kouzelník z Pekingu 

(8 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Román ze současnosti, v němž se osudy tří žen prolínají na území 

tří států - Česka, Číny a Finska. 

 

Hériat, Philippe                                ZK 3202 

Čas na lásku 

(9 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Závěrečná část volné rodinné ságy Boussardelových se odvíjí na jihu 

Francie po druhé světové válce.  

 

Hériat, Philippe                                 ZK 3203 

Nezvedené děti 

(11 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Volné pokračování Boussardelů rozvíjí příběh Boussardelovy dcery, 

která se rozhodne jít vlastní cestou.  

 

Hartl, Patrik                                       ZK 3213/1-2 

Malý pražský erotikon 

(19 hod., 26 min.) - MP3  -- Čte Jiří Kubeš. 

Román je zábavným obrazem milostného života dvou sousedských 

párů z pražské čtvrti Baba, který líčí jejich intimní touhy, okamžiky 

radosti i katastrofy od předškolního věku až po věk důchodový.  

 

Bicencová, Renata                           ZK 3216 

Nauč mě píseň svého srdce 

(5 hod.) - MP3  -- Čte Hana Rychetníková. 
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Inspirací pro tuto knihu byl autorce argentinský profesionální 

tanečník a učitel argentického tanga Mauro Caiazza. Jedná se  

o pohádkový příběh, kterému nechybí vášeň, city, nálady ani napětí.  

 

Keleová-Vasilková, Táňa                  ZK 3223 

Kouzlo všednosti 

(8 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová. 

Komorní příběh mladých manželů Magdy a Adama, kteří se 

v nekonečném koloběhu stejných rán a stejných večerů začínají 

utápět. Podaří se jim zachránit vztah a objevit znovu kouzlo 

všednosti? 

 

Monyová, Simona                             ZK 3225 

Konkurz na milence 

(5 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Další román oblíbené autorky o prolínajících se osudech dvou žen, 

které se potýkají s problémy dlouholetého manželského soužití.  

 

Glattauer, Daniel                              ZK 3229 

Každá sedmá vlna 

(5 hod., 12 min.) - MP3  -- Čtou Michaela Doležalová, Pavel Tesař. 

Milostný román v e-mailech. Pokračování úspěšné knihy Dobrý proti 

severáku.  

 

Wood, Barbara                                  ZK 3231 

Volání minulosti 

(10 hod.,59 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Romantický příběh se záhadnou zápletkou se odehrává koncem 19. 

století v Anglii a je příběhem pečlivě skrývaného rodinného 

tajemství.  
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Hájková, Veronika                            ZK 3233 

Pes ve městě, aneb, Peklo a půvaby druhého dospívání 

(7 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Humoristická próza, v níž hlavní hrdinka - matka v pozdním věku - 

popisuje roční soužití se vzdorným štěnětem, svérázným dítětem, 

rozmazleným manželem a dalšími členy rodiny.  

 

Monyová, Simona                             ZK 3243 

Citová divočina 

(4 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Lehce sarkastický příběh o ženách, mužích a pátrání po existenci 

ideálních partnerů.  

 

Lawson, Jenny                                   ZK 3244 

Fakt se to stalo?, aneb, Víceméně pravdivé a rozhodně 

originální memoáry 

(12 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Vtipná a satiricky kousavá americká blogerka glosuje ve své 

románové prvotině zásadní události svého dětství, prožitého  

v jednom texaském zapadákově.  

 

Amado, Jorge                                    ZK 3247/1-2 

Dona Flor a její dva manželé : příběh o morálce a lásce 

(25 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková 

Úsměvné a lehce satirické vyprávění o intimním manželském životě 

půvabné učitelky kuchařského umění s jejími dvěma partnery, 

z nichž první je roztomilý flákač a hráč rulety, druhý je úctyhodným 

lékárníkem.  
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Hofmann, Corinne                            ZK 3251 

Afrika, má láska : příběh Bílé Masajky pokračuje...  

(9 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková 

Autobiografické vyprávění autorky o návštěvách Afriky, která stále 

zůstává její velkou láskou, a setkání její již dospělé dcery s masaj-

ským otcem a dalšími příbuznými. 

 

Hofmann, Corinne                            ZK 3252/1-2 

Bílá Masajka 

(16 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková 

Beletristicky zpracovaný autentický příběh autorky, která se na čas 

stala manželkou příslušníka kmene Masajů. 

 

Hofmann, Corinne                            ZK 3253 

Shledání v Barsaloi : další osudy bílé Masajky 

(7 hod.) - MP3 - Čte Helga Čočková. 

Třetí kniha autobiografického vyprávění, ve které autorka navazuje 

na své vyprávění po čtrnácti letech a popisuje návštěvu v zemi 

bývalého manžela.  

 

Hofmann, Corinne                            ZK 3254 

Zpátky z Afriky 

(7 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Autorka pokračuje v autobiografickém vyprávění o svém životě 

s dcerkou po dramatickém útěku z Keni zpět do Švýcarska.  

 

Dušková, Vlasta                                ZK 3261 

Kavky nad městem 

(9 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková. 
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Hořké osudy tří generací německo-české rodiny z Českého 

Krumlova v průběhu první poloviny 20. století, které poznamenala 

válka i nenaplněná, neopětovaná nebo neposkytnutá láska.  

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 3263 

Lea z Leeuwardenu : židovská trilogie I. 

(7 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

První část volného cyklu Židovské trilogie je vzpomínkou na 

milostný zážitek uprostřed hrůz terezínského ghetta.  

 

Lustig, Arnošt                                    ZK 3264 

Colette, dívka z Antverp : židovská trilogie II. 

(6 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Další z částí volného cyklu židovské trilogie je milostným příběhem 

židovské dívky, s odvahou se vyrovnávající s peklem Osvětimi.  

 

Holcová, Milena                                ZK 3269 

Babky na divoko 

(7 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Lucie Matoušková. 

Úsměvný příběh s psychologickým podtextem se lehkým tónem 

dotýká závažných otázek mezilidských vztahů, problémů 

vzájemného soužití dvou generací. 

 

Andrews, Virginia C.                        ZK 3273/1-3 

Zlomená křídla 

(15 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová. 

První svazek dvoudílné série. Osudy tří dívek s různými úděly  

a nezvladatelnými životy se jednoho dne protnou. Všechny přitom 

touží jen po normální rodině a porozumění.  
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Berg, Ellen                                         ZK 3275 

Já ti to opepřím, miláčku 

(10 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Autorka se věnuje s notnou dávkou černého humoru námětu 

ženské pomsty za nepovedené vztahy.  

 

Holcová, Milena                                ZK 3278 

Nech tu děti a zmiz! 

(9 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Hana Švejnohová. 

Román o rozpadu manželství a následných bojích o děti a majetek.  

 

James, E. L.                                       ZK 3280/1-2 

Padesát odstínů temnoty = Fifty shades darker 

(20 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Tereza Bebarová. 

Druhý díl erotické trilogie o ještě temnějších, smyslnějších 

a neodolatelnějších návykových touhách.  

 

Pawlowská, Halina                          ZK 3282 

Pravda o mém muži 

(5 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Halina Pawlowská. 

Autobiograficky laděný román o manželství, radostech a starostech 

s ním spjatých, velké lásce i bolesti po smrti manžela.  

 

Giesbert, Franz-Olivier                      ZK 3286 

Himmlerova kuchařka 

(9 hod., 7 min.) - MP3 - Čte Ivana Lokajová. 
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Groteskní román, ve kterém spolu s hrdinkou a jejími pohnutými 

osudy poznáváme zlomové okamžiky dějin dvacátého století.  

 

Sedláčková, Andrea                         ZK 3295 

Moje pařížská revoluce 

(9 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Kniha známé filmové režisérky Andrey Sedláčkové je působivým 

literárním dokumentem, který se čte jedním dechem. Čtenáři před 

očima ožívá Paříž z konce osmdesátých let, kam autorka jako 

dvaadvacetiletá dívka emigruje, zatímco se o tisíc kilometrů dál 

v Československu odehraje sametová revoluce.  

 

Kutinová, Amálie                              ZK 3297 

Farmaceutka 

(7 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková. 

Pokračování kroniky dívčího života Gabry a Málinky vypravuje  

o tom, jak se Málinka učí být lékárnicí.  

 

Mlynářová, Marcela                          ZK 3301 

Důchodkyně nestřílejte 

(5 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

S úsměvem i sarkasmem popsané zážitky šarmantní rozvedené 

dámy kolem šedesátky.  

 

DeBartolo, Tiffanie                           ZK 3313 

Díra v duši 

(10 hod. 51 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Nekonvenční román o peripetiích jednoho milostného vztahu.  
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Andrews, Virginia C.                         ZK 3314/1-2 

Půlnoční let 

(13 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Milada Čechová. 

Tři mladé delikventky Teal, Robin a Phoebe musí projít peklem 

podivné odvykací školy, aby poznaly samy sebe a sílu přátelství. 

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3326 

Harlekýnovy milióny 

(8 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Autor se očima své zestárlé maminky dívá na trampoty a drobné 

radosti starých lidí v domově důchodců.  

 

Hrabal, Bohumil                               ZK 3334 

Postřižiny 

(3 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Půvabné vyprávění o rozverné mladé ženě správce pivovaru 

v jednom středočeském městečku na začátku 20. století. Pod 

pohledem hrdinky ožívá řada místních figurek a epizod, v nichž jde 

především o husarské kousky této nezkrotné mladé ženy, autorovy 

matky.  

 

Quindlen, Anna                                 ZK 3360 

Zátiší s kousky chleba 

(8 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Psychologický román vypráví příběh fotografky z New Yorku, které 

pobyt na venkově změní profesní i soukromý život.  

 

Atkinson, Kate                                  ZK 3361/1-2 

Život za životem 

(18 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 
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Nevšední psychologicky laděný román s tématem opakujících se 

alternativních životů hlavní hrdinky na pozadí vzrušujícího 20. 

století.  

 

Cullen, Lynn                                      ZK 3365/1-2 

Mrs. Poe 

(12 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Literární fikce na historickém pozadí vztahu básnířky Osgoodové 

s E.A.Poem. Autorka na kostře ověřených faktů stvořila sugestivní 

příběh o tom, jak zničující může být láska - a jak to možná mohlo 

být.  

 

Wood, Barbara                                 ZK 3367/1-2 

Had a hůl 

(19 hod., 3 min.) - MP3 - Čte Bohdana Majerová. 

Dobrodružná romance odehrávající se ve starověké Sýrii.  

 

Tvrdá, Eva                                          ZK 3373 

Dědictví 

(5 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Šárka Vondrová. 

Novela odehrávající se na Hlučínsku v době od třicátých let 20. 

století do počátku 21. století.  

 

Stepnova, Marina L'vovna                ZK 3379/1-2 

Lazarovy ženy 

(15 hod., 13 min.) - MP3 - Čte Dana Pilařová. 

Román je barvitou freskou, jehož děj zabírá bezmála celé dvacáté 

století. Kromě rodiny Lazara Lindta poznáváme také Rusko se 

všemi jeho krásami i nešvary. První a druhá světová válka, neblaze  
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proslulá padesátá léta, ale i konec let osmdesátých, kdy se 

politická situace začala pomalu uvolňovat. Je to silný a emotivní 

příběh, v němž autorka nešetří metaforami, zaujme a potěší 

milovníky obsáhlých rodinných ság a příběhů, které jsou inspirovány 

klasickými díly.  

 

Clayton, Alice                                    ZK 3382 

Nabíječ 

(12 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Sára Saudková. 

Lehce erotický román pro ženy.  

 

Des Horts, Stéphanie                        ZK 3388 

Cartierova panteřice : podivuhodný příběh Jeanne 

Toussaintové, šperkařky králů 

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

Podivuhodný příběh šperkařky Jeanne Toussaintové, ženy, která se 

sama stala klenotem firmy Cartier.  

 

Pancol, Katherine                             ZK 3389 

Muchachas (mučačas) 

(12 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

První díl trilogie oblíbené francouzské spisovatelky vypráví příběh 

mladé ženy, jejíž život poznamenalo domácí násilí a sexuální 

zneužívání. 

 

Váňová, Magda                                 ZK 3390/1-2 

Tereza 

(17 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 
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Román líčí typickou krizi manželství lidí středního věku. Klasický 

trojúhelník - sobeckého manžela, ambiciózní milenku a nic 

nestíhající manželku doplňuje v tomto příběhu předčasně vyspělá 

pubertální dcera. 

 

Váňová, Magda                                 ZK 3391 

Sestra a sestřička 

(19 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Psychologický román o rodinných i partnerských vztazích.  

 

Pancol, Katherine                             ZK 3398 

Muchachas (mučačas) 2 

(11 hod.,16 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Druhý díl románové trilogie sleduje další osudy, citové peripetie  

i nové hrozby, které čekají na hrdinky a hrdiny známé z první části.  

 

Javořická, Vlasta                               ZK 3399 

Jitřenka 

(5 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková 

Román z první republiky s typickou zápletkou vypráví příběh chudé 

osiřelé dívky, která došla svého štěstí.  

 

Šikulová, Veronika                           ZK 3400 

Místa v síti 

(11 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková 

V autobiograficky zabarveném románu se autorka soustřeďuje na 

osudy tří žen jedné rodiny klenoucí se přes celé století: babičku, její 

dceru a vnučku. Je to příběh o statečných a silných ženách, jejichž  
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osud ovlivnila válka, politické zvraty padesátých let a normalizace. 

Román ze slovenštiny citlivě přeložila Kateřina Tučková, autorka 

bestseleru Žítkovské bohyně.  

 

James, E. L.                                        ZK 3406/1-2 

Padesát odstínů svobody = Fifty shades freed 

(21 hod., 43 min.) - MP3 - Čte Tereza Bebarová. 

Závěrečný díl erotické trilogie, v němž jde o vztah krásného, avšak 

k sexu netradičně přistupujícího milionáře s pohlednou, britskou 

literaturu milující Američankou.  

 

Geislerová, Anna                               ZK 3426 

P.S. : deníky o životě a meruňkové marmeládě  

(4 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Anna Geislerová. 

Soubor fejetonů, kterými herečka Aňa Geislerová přispívala do 

magazínu ELLE.  

 

Leroux, Gaston                                  ZK 3435 

Fantóm opery 

(11 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Roman Hemala. 

Romantický tajemný příběh s milostným trojúhelníkem 

a detektivními prvky je zasazeným do prostředí pařížské Opery.  

 

Michaud, Danielle                             ZK 3437 

Zpověď ďáblovy milenky 

(6 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Simona Babčáková. 
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Vyprávění dívky, která se dostala spolu se svým partnerem do sekty 

satanistů. Strhující četba pro svoji autentičnost a bezprostřednost 

vyprávění.  

 

Javořická, Vlasta                               ZK 3442       

Matka a dcera 

(8 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Román plný lásky, citu a porozumění vypráví o vztahu mezi matkou 

a dospívající dcerou.  

 

Stockett, Kathryn                             ZK 3444/1-2 

Černobílý svět 

(20 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková. 

Román s autobiografickými prvky vypráví příběh o rasové segregaci 

v Jacksonu, metropoli státu Mississippi, na počátku 60. let 20. 

století ze subjektivního hlediska tří protagonistek.  

 

Mason, Richard                                 ZK 3445 

Požitkář 

(11 hod., 51 min.) - MP3 - Čte Filip Sychra. 

Román je příběhem ambiciózního mladíka z nepříliš zámožné 

rodiny, který na počátku dvacátého století hledá své štěstí 

v nejvyšších patrech amsterdamské společenské smetánky.  

 

Nosková, Věra                                   ZK 3446 

Víme svý - Závěrečný díl volné trilogie. 

(8 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Psychologický román o mezilidských vztazích na českém 

maloměstě za normalizace.  

Předchází: Bereme, co je – Obsazeno. 
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Nosková, Věra                                   ZK 3451 

Bereme, co je 

(3 hod., 55 min.) : digital, MP3 ; 12 cm. -- Název z nahrávky. -- 

Celková velikost: 539 MB ; počet stop: 11. -- Nahrávka ve formátu 

MP3. -- První část volné trilogie. -- Čte Lenka Krčková. -- Vydáno: 

Radioservis - ČRo, 2010, Praha ; vyrobeno: ČRo, 2006. -- Anotace: 

Příběh mladé dívky, která se narodila v německo-české rodině na 

Strakonicku, kde prožívá svá první zklamání, ale i první 

romantickou lásku. Děj se odehrává v průběhu 60. až 80. let 20. 

století.  

Následuje: Obsazeno – Víme svý. 

 

Nosková, Věra                                   ZK 3452 

Obsazeno 

(6 hod., 19 min.) - MP3 -- Druhý díl volné trilogie. -- Čte Hana 

Rychetníková. 

Hlavní hrdinka Pavla se ocitá ve vytoužené Praze, kde se snaží 

obhájit existenci a nalézt své místo v prapodivné normalizační 

společnosti.  

Předchází: Bereme, co je. - Následuje: Víme svý. 

 

Nesvadbová, Barbara                       ZK 3453 

Pralinky 

(2 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Barbara Nesvadbová. 

Fejetony a povídky o vášni, lásce, zklamání, nevěře, deziluzi, 

přátelství a žárlivosti.  

 

Štráfeldová, Milena                          ZK 3458/1-2 

Guláš pro Masaryka 

(17 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík 
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Román vypráví příběh autorčiny prababičky na pozadí klíčových 

okamžiků českých politických a kulturních dějin ve 2. polovině 19. 

století a v 1. polovině 20. století.  

 

 

Denemarková, Radka                      ZK 3463       

Příspěvek k dějinám radosti 

(12 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Román je podobenstvím o paměti a údělu především ženských těl, 

objektů, jež jsou krutě zraňovány, znásilňovány a přesto cítí potřebu 

lásky a křehkých dotyků.  

 

Potter, Alexandra                              ZK 3465/1-2 

S tebou už nikdy 

(14 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Román pro ženy, ve kterém hrdinka musí prolomit magickou 

věštbu.  

 

Šimáček, Jiří                                      ZK 3468 

Malá noční žranice 

(11 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Kajetán Písařovic 

Román líčí osudy stárnoucího vdovce, který se nedokáže smířit 

s životní situací svých dětí: syna, který navzdory střednímu věku 

nepracuje a tvrdošíjně odmítá dospět, a dcery žijící s ambiciózním, 

avšak neschopným kariéristou.  

 

Formánek, Josef                               ZK 3479/1-2 

Mluviti pravdu : brutální román o lásce k životu 

(15 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Filip Švarc. 
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Román psaný podle skutečného příběhu, který hlavní hrdina na 

sklonku svého života vypráví autorovi, jenž na jeho základě 

bilancuje i svůj vlastní život.  

 

Kepnes, Caroline                              ZK 3485/1-2 

Ty 

(13 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Jan Zadražil 

Thriller o lásce, která bolí a stává se chorobnou posedlostí.  

 

Hudečková, Eva                                 ZK 3488 

O ztracené lásce 

(8 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Pohádka pro dospělé o venkovské dívce, která osvobodí zakletého 

prince, ale nestane se královnou.  

 

Hugo, Lynne                                      ZK 3489 

Oceán vzpomínek 

(11 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Psychologický román zobrazující nelehkou cestu mladé ženy 

k životnímu štěstí a rovnováze.  

 

Hůlová, Petra                                    ZK 3490 

Přes matný sklo 

(4 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Radek Valenta, Štěpánka Bořková. 

Román, popisující problémy mezilidských vztahů v rodině.  
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Huston, Nancy                                   ZK 3493 

Rodová znamení 

(10 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Taťjana Medvecká. 

Román o jedné americké rodině, která prostřednictvím svých členů 

vypráví dějiny celé generace přistěhovalců. Vyprávění začíná v roce 

2004 a končí v průběhu druhé světové války, v roce 1944.  

 

 

Chamberlain, Diane                         ZK 3496 

Matčin stín 

(14 hod., 50 min.) - MP3 - Čte Helga Čočková. 

Psychologické drama několika protagonistů, jejichž osudy spojuje 

dávná tragédie, se odehrává v idylickém strážním domku u starého 

majáku na kalifornském pobřeží.  

 

Chopin, Kate                                      ZK 3499 

Probuzení 

(6 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Lenka Novotná 

Psychologický román, jehož děj je situován do americké vyšší 

jižanské společnosti konce 19. století.  

 

Fitzgerald, Francis Scott                  ZK 3514 

Něžná je noc 

(4 hod., 14 min.) - MP3. -- Účinkují: Alois Švehlík, Eduard Cupák, 

Zlata Adamovská a další 

Psychologický román o vzestupu a pádu nadaného lékaře, jehož 

život je narušen působením mezi nejbohatšími příslušníky americké 

společnosti.  
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Di Fulvio, Luca                                  ZK 3523/1-3 

Chlapec, který rozdával sny 

(26 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal 

Román, odehrávající se ve 20. letech 20. století, vypráví příběh 

mladé Italky, prchající se svým malým synkem za vidinou 

amerického snu.  

 

Gilbert, Elizabeth                             ZK 3532/1-2 

Podpis všech věcí 

(20 hod., 40 min.) - MP3 - Dana Pilařová. 

Neobyčejný příběh neobyčejné ženy, která ztělesňuje ducha 

objevitelů, osvícenců a vědců devatenáctého století.  

 

Moyes, Jojo                                       ZK 3543/1-2 

Než jsem tě poznala 

(18 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Romantický příběh o vztahu dvou velmi nesourodých lidí. 

Náladového a cynického Willa a optimistickou a upovídanou Louisu.  

 

Miller, Andrew                                  ZK 3550 

Sněženky 

(8 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš. 

Dobrodružný i milostný příběh mladého Brita v Moskvě 90. let je 

zároveň pokusem o barvitý psychologický obraz soudobého Ruska.  

 

Kamali, Marjan                                ZK 3563 

Čaj s nápadníkem 

(9 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 
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Autobiograficky laděný román, vyprávěný střídavě z pohledu obou 

ženských hrdinek, je poutavou historií jedné íránské rodiny na 

pozadí nástupu fundamentalismu a celospolečenských proměn.  

 

Bomann, Corina                               ZK 3564/1-2 

Zahrada v měsíčním svitu 

(17 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Hlavní hrdinka, antikvářka Lilly nečekaně zdědí vzácné housle. Toto 

dědictví brzy odhalí tajemství, které nejen její minulost ukáže  

v úplně jiném světle.  

 

Lark, Sarah                                        ZK 3566/1-3 

Ostrov tisíce pramenů 

(24 hod., 26 min.) - MP3. -- Čte Milada Čechová 

Poutavý příběh o lásce a nenávisti, důvěře a zradě a vzrušujícím 

osudu, jenž se odehrává v exotickém prostředí Karibiku. 

 

Somer, Bradley                                ZK 3567 

Ryba jménem Ian 

(9 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra. 

Hravý filozofující román v podobenství odhaluje zákoutí a hodnoty 

lidského života. Ten ukrývá prohry a promarněné šance, ale snad 

také vydařené okamžiky i nehynoucí naději.  

 

Meyers, Randy Susan                     ZK 3580/1-2 

Pohodlné lži 

(13 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová 

Román popisuje příběh mladé ženy, která se po letech snaží 

napravit životní omyl z doby svých studií.  
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Rodriguez, Deborah                        ZK 3595 

Kavárnička v Kábulu 

(11 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová. 

Román se odehrává v Kábulu krátce po porážce Tálibánu. Je to 

příběh o nezištném přátelství a velké lásce, středobodem osudů 

hlavních hrdinek je malá kavárna v centru Kábulu.  

 

Gideon, Melanie                               ZK 3603 

Manželka 22 

(12 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová. 

Román, částečně psaný v e-mailech, s nadhledem reflektuje pocity 

vdané ženy, která prožívá krizi středního věku.  

 

Bromfield, Louis                              ZK 3609/1-2 

Když nastaly deště 

(27 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jiří Hurta. 

Román, ve kterém autor podává obraz probouzející se Indie s jejími 

složitými kulturními, náboženskými a kastovními problémy.  

 

Jacobs, Kate                                     ZK 3614/1-2 

Páteční klub pletení 

(15 hod., 22 min.) - MP3 - Čte Dana Pilařová. 

Román o síle a úskalích ženského přátelství se odehrává na 

Manhattanu a je nenáročnou, ale čtivou prvotinou americké autorky 

narozené v Kanadě.  

 

Javořická, Vlasta                               ZK 3630                         

Duha  

(7 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 
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Román o rodině venkovského řezníka, který přišel nepoctivě 

k penězům a ve stáří jej začalo trápit svědomí. 

 

Javořická, Vlasta                              ZK 3631 

Granáty 

(18 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Životní příběh mladé ženy, schovanky venkovského faráře, 

provázený příkořím, ponižováním, ale i láskou a posléze 

vytouženým rodinným štěstím, dává nahlédnout do zrcadla etických 

a morálních hodnot společnosti na začátku století 

 

Javořická, Vlasta                               ZK 3632 

Skryté drahokamy 

(9 hod., 10 min.) - MP3. -- Čte Alena Pávková 

Vesnický román odehrávající se na počátku 20. století vypráví 

o radostech i neštěstích, lásce i zklamání členů selské rodiny. 

 

Javořická, Vlasta                              ZK 3633 

Stříbrný otazník. Díl 1. 

(8 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Román o mladé ženě, která dokáže sama vychovat své dítě 

a současně dokončit lékařskou fakultu. 

 

Javořická, Vlasta                              ZK 3634 

Stříbrný otazník. Díl 2. 

(7 hod., 11 min.) -, MP3 - Čte Jiřina Krupičková. 

Ve druhém díle se hrdinka po studiích začne věnovat lékařské praxi 

a náhodou se setká s otcem svého syna. 
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Javořická, Vlasta                              ZK 3635 

Údolím slz 

(10 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Román o zdánlivě neřešitelné životní situaci mladé dívky, která cítí 

odpovědnost za rodinný podnik. 

 

Javořická, Vlasta                             ZK 3636 

Zápasy o štěstí 

(10 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jiřina Krupičková. 

Román pro ženy líčí životy dvou dcer z rodiny maloměstského 

notáře.  

 

Javořická, Vlasta                              ZK 3637 

Žárovky kaštanů 

(7 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová. 

Šest povídek, z toho pět se odehrává na malém městě. Jedna 

povídka je umístěna do nádherné slovenské přírody.  

 

 

Davouze, Marta                                ZK 3638 

Vypadni z mýho života! 

(10 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková. 

Psychologický román se zabývá některými aktuálními problémy 

současných mezilidských a partnerských vztahů. Kniha je stejně 

výjimečná jako autorka sama.  
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Highsmith, Patricia                         ZK 3640 

Carol 

(10 hod., 47 min.) - MP3 - Čte Hana Benešová. 

Psychologické drama Carol, syrový a současně romantický příběh je 

výjimečným dílem, v němž autorka osvědčila mistrovské 

vypravěčské umění.  

 

James, E. L.                                      ZK 3647/1-2 

Grey : padesát odstínů šedi pohledem Christiana Greye 

(20 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Michal Slaný. 

Erotický příběh, nahlížený tentokrát očima mužské poloviny 

ústředního páru, tajemného Christiana Greye.  

 

Bolavá, Anna                                    ZK 3655 

Do tmy 

(9 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová. 

Zvláštní pochmurná kniha jdoucí intenzivně do nitra člověka 

a odhalující rafinovaně lidskou osamělost a psychickou i fyzickou 

bolest.  

 

Kantůrková, Eva                               ZK 3664 

Pozůstalost pana Ábela 

(8 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková 

Román o vztahu stárnoucího muže ke třem ženám čtenáře nejen 

pobaví, ale upozorní i na kontrast velkých ideálů a pachtění za 

pocitem vlastní úspěšnosti.  

 

Kantůrková, Eva                               ZK 3665 

Přítelkyně z domu smutku 
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(5 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jana Štěpánková. 

Se snahou o maximální pochopení líčí autorka osudy žen, které 

poznala v ruzyňské věznici.  

 

Kantůrková, Eva                               ZK 3666 

Přítelkyně z domu smutku 

(12 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

 Se snahou o maximální pochopení líčí autorka osudy žen, které 

poznala v ruzyňské věznici.  

          

Kantůrková, Eva                               ZK 3667 

Sešly jsme se v této knize : Olga Havlová, Marie Rút Křížková, 

Elzbieta Ledererová, Zdena Tominová, Gertruda Sekaninová-

Čakrtová, Anna Šabatová, Věra Jirousová, Jiřina Hrábková, Jarmila 

Bělíková, Libuše Šilhánová, Dana Němcová, Marie Kubišová 

(7 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Působivé portréty žen, jejichž životy byly spojeny s událostmi. 

 

Kawabata, Yasunari                         ZK 3674 

Příběh z dolního města na řece 

(8 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič. 

Děj románu je situován do tokijských čtvrtí těsně po skončení druhé 

světové války, kdy zde hlavní hrdinové prožívají svá první citová 

vzplanutí, přerůstající do podobenství o lásce a pravdivosti.  

 

Klein, Zoë                                         ZK 3691/1-2 

Kresby v prachu 

(16 hod., 40 min.) - MP3 - Čte Hana Benešová. 
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Příběh o lásce opírající se o mnohá historická fakta z prostředí 

Izraele.  

Kolárová, Jaromíra                            ZK 3707 

Naděje má hluboké dno 

(2 hod., 58 min.) - MP3. -- Čte Marie Marešová 

Příběh prosté ženy, která v nemocnici vzpomíná na své mládí 

a hodnotí celý svůj život. 

 

Davis, Brooke                                   ZK 3724 

Ztráty & nálezy 

(8 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Dojemný příběh o třech lidech, kteří se společně vydávají na cestu 

přes půlku Austrálie, aby zjistili, že i mladí mohou být moudří, že 

stáří nerovná se smrt a že klíčem ke šťastnému životu může být 

i občasné porušení pravidel.  

 

Doerr, Anthony                                 ZK 3725/1-2 

Jsou světla, která nevidíme 

(16 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Eva Spoustová. 

Nevidomá Marie-Laure žije se svým otcem v Paříži, z které však po 

jejím obsazení Němci musejí uprchnout. Opouštějí tak své 

dosavadní jistoty a vydávají se za nejasnou vidinou bezpečného 

útočiště. Román získal prestižní Pulitzerovu cenou za rok 2015.  

 

Rice, Jimmy                                      ZK 3726 

Nejlepší věc, která se mi nikdy nestala 

(11 hod., 40 min.) - MP3 - Čte Marcela Šiková, Josef Prokop. 

Romantický příběh dvou mladých lidí, kteří na svůj společný život 

museli čekat více jak deset let.  
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Glaserová, Světlana                         ZK 3727 

Rusanda na větvi 

(3 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková. 

Humorně citlivé i sebeironické, autobiografické vyprávění od 

autorky vyrůstající na cestách mezi Ruskem a Prahou.  

 

Undset, Sigrid                                    ZK 3739 

Kristina Vavřincová 

(8 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Kofránková 

Příběh velké tragické lásky a duchovní pouti ze středověkého 

Norska. Autorka za tento román získala v roce 1928 Nobelovu cenu 

za literaturu. 

 

Mawer, Simon                                  ZK 3750  

Dívka, která spadla z nebe 

(12 hod., 17 min.) - MP3  -- Čte Lucie Pernetová 

Román z období druhé světové války líčí příběh mladé ženy, která 

se zapojí do služeb zvláštních jednotek, jejímž velením je vyslána 

plnit zvláštní misi v okupované Francii. 

 

Kettu, Katja                                       ZK 3751  

Porodní bába 

(12 hod., 30 min.) - MP3 - Čtou Pavla Beretová, Jaroslav Plesl, Jan 

Vlasák 

Román o lásce porodní báby k nacistickému důstojníkovi odhaluje 

krutý úděl Finů za druhé světové války. 
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Backman, Frederik                          ZK 3754  

Tady byla Britt-Marie 

(11 hod., 56 min.) - MP3  -- Čte Valérie Zawadská 

Román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, 

co je kulaté. 

 

Green, John                                       ZK 3756 

Hvězdy nám nepřály 

(8 hod., 52 min.) - MP3  -- Čtou Veronika Kubařová, Matouš Ruml 

Román o dvou mladých lidech, které dohromady svedla vážná 

nemoc, bez níž by se možná ani nepoznali. 

 

Lark, Sarah                                        ZK 3761/1-2 

Ostrov rudých mangrovníků 

(22 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová 

Volné pokračování románu Ostrov tisíce pramenů, odehrávající se 

v Karibiku v polovině 18. století. 

 

Lustig, Arnošt                                   ZK 3762 

Tanga z Hamburku: židovská trilogie III. 

(11 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Barbora Kouklíková 

Závěrečná část volného cyklu Židovská trilogie je příběhem krátké 

lásky mladíka a prostitutky ve vězení terezínského ghetta. 

 

Kostova, Elizabeth                            ZK 3780/1-2 

Zloději labutí 

(23 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková 
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Milostný román, ale i příběh o umění a posedlosti, se odehrává 

v současném Washingtonu a jeho kořeny sahají do Paříže 19. 

století. 

 

Moyes, Jojo                                       ZK 3811/1-2 

Dívka, již jsi tu zanechal 
(19 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková 

Další román známé britské autorky vypráví příběhy dvou různých 

žen, jejichž osudy dělí celé století a spojuje jeden nevšední obraz. 

 

Healey, Emma                                ZK 3827 

Kam se poděla Elizabeth 

(12 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková 

Dojemný příběh autenticky přibližuje vnitřní život osmdesátileté 

Maud, trpící postupující ztrátou paměti. 

 

Chamberlain, Mary                           ZK 3833 

Švadlena z Dachau 

(11 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Ivana Lokajová 

Osudy mladé anglické švadleny, jejíž sen o módním salónu zničila 

druhá světová válka. 

 

Brontë, Emily                                     ZK 3835/1-2  

Na Větrné hůrce 

(12 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková 

Strhující drama se odehrává na větrných pláních yorkshirských 

vřesovišť a je mistrnou studií člověka, který svůj život zasvětil 

pomstě. 
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Ebershoff, David                              ZK 3839/1-2  

Dánská dívka 

(13 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Čechová Milada 

Román inspirovaný osudem dánského malíře Einara Wegenera, 

který jako první podstoupil operativní změnu pohlaví. 

 

Moriarty, Liane                                 ZK 3841  

Manželovo tajemství 

(12 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Ivana Lokajová 

Ceciliin manžel se poslední dobou chová rozhodně podivně, 

a  Cecilia teď navíc najde na půdě tenhle záhadný dopis, nadepsaný 

jeho roztřesenou rukou. Otevřít jen v případě mé smrti. 

 

Kubešová, Blanka                             ZK 3858 

Vltavěnka : příběh Krásné Heleny od Svatojánských proudů : 

ze vzpomínek Julia Fediova 

(9 hod., 18 min.) - MP3.  

Baladická románová fikce - životní příběh ženy, která jako 

dobrovolný vyvrženec společnosti strávila celý život v poloprázdné 

chatce ve ždáňské rekreační oblasti.  

 

Kuipers, Alice                                   ZK 3861  

Život na lednici 

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

Prvotina mladé autorky je dialogem mezi matkou a dcerou, který se 

odehrává formou vzkazů připevněných na lednici. 

 

Pekárková, Iva                                 ZK 3889 

Sloni v soumraku 
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(5 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Marcela Šiková 

Vtipný a zároveň trochu smutný příběh o vzniku a ztroskotání 

netradičního manželského svazku stárnoucí Angličanky 

a pětadvacetiletého Senegalce. 

 

Leskov, Nikolaj Semenovič             ZK 3893 

Lady Macbeth mocenského újezdu: (črta) 

(1 hod., 59 min.) - MP3 - Čte Libuše Švormová 

Dramatický příběh prosté ruské ženy, která byla otrockým sňatkem 

vtažena do mrtvého kupeckého prostředí, ze kterého se snaží 

vymanit řadou zločinů. 

 

Legátová, Květa                                  ZK 3909 

Jozova Hanule 

(4 hod., 21 min.) - MP3. -- Čte Věra Galatíková 

Baladický příběh z moravsko-slovenského pomezí se odehrává za 2. 

světové války a vypráví osudový příběh mladé lékařky, skrývající se 

zde před nacisty.  

 

Legátová, Květa                                 ZK 3910 

Želary 

(13 hod.) - MP3. -- Čte Věra Galatíková 

Cyklus osmi povídek, kde námětem jsou osudy lidí ze zapadlé 

beskydské vesnice Želary v době první republiky.  

 

Levin, Ira                                           ZK 3917  

Rosemary a její syn 
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(7 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá 

Volné pokračování knihy "Rosemary má děťátko" navazuje na děj 

po třiceti letech v roce 1999, kdy Rosemaryn syn vede lidstvo do 

nového tisíciletí. 

 

Levin, Ira                                           ZK 3918/1-2   

Rosemary má děťátko; Stepfordské paničky 

(14 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel 

Dva psychologické romány o mladých amerických ženách. První líčí 

depresi budoucí matky, která nakonec přechází v šílenství. Druhý 

vypráví o ženě, jejíž požadavek přizpůsobit se stereotypu 

středostavovské paničky způsobí psychickou poruchu. 

 

Fielding, Helen                                  ZK 3927 

Bridget Jonesová: s rozumem v koncích 

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

Deník Bridget Jonesové". Trnitá cesta k získání duševní rovnováhy 

zralé třicátnice je opět popsaná s vtipem, sebeironií a šarmem 

moderní, inteligentní a chytré ženy. 

 

Soukupová, Petra                             ZK 3929 

Pod sněhem 

(12 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková 

Malá tajemství o rodinných, partnerských i sourozeneckých 

vztazích, odhalená během cesty tří sester na rodinnou oslavu. 

 

Chang, Yong                                     ZK 3932 

Divoké labutě 

(6 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Hana Maciuchová 
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Autobiografický román čínské autorky zachycuje příběh tří generací 

žen jedné rodiny a zároveň politický, sociální a kulturní vývoj Číny od 

počátku 20. století. 

 

Brontë, Emily                                    ZK 3935 

Na Větrné hůrce 

(3 hod., 54 min.) - MP3 - Účinkují Zuzana Slavíková 

Strhující drama se odehrává na větrných pláních yorkshirských 

vřesovišť a je mistrnou studií člověka, který svůj život zasvětil 

pomstě.  

 

Körnerová, Hana Marie                     ZK 3943 

Heřmánkové údolí 

MP3. -- Čte Simona Postlerová 

Strhující příběh ženy, které osud původně rozdal horší kartu než 

jiným. Byla silná, ačkoli si svou sílu neuvědomovala, a statečná, 

ačkoli o statečnosti nikdy nepřemýšlela. 

 

Seymour, Joan                                  ZK 3948/1-2 

Věčná Ambra: lady Susanna 

(15 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková 

Závěrečná část historického románu završuje život anglické 

šlechtičny, která ovlivnila i některé politické události Evropy v 17. 

století.  

 

Čižova, Jelena Semenovna     ZK 3952 

Čas žen  

(7 hod., 3 min.) - MP3 - Čte Ivana Lokajová 

Oceňovaný román významné ruské prozaičky o životě prostých žen 

v nesmyslné době. Děj se odehrává v 60. letech 20. století v jednom 
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z typických leningradských komunálních bytů, kam osud svedl tři 

osamělé ženy a které společně vychovávají malou holčičku.  

 

Parks, Adele               ZK 3953/1-2 

Nevěsty bez ženichů  

(17 hod., 13 min.) - MP3 - Čte Dana Pilařová 

Román oblíbené britské autorky se odehrává v průběhu roku 1921 

a je příběhem čtyř přítelkyň vyrovnávajících se s překážkami, které 

do jejich životů vnesla 1. světová válka.  
 

 

Glattauer, Daniel                             ZK 3968 

Dobrý proti severáku 

(4 hod., 26 min.) - MP3 - Účinkují: Jana Štvrtecká (Emmi), Martin 

Sláma (Leo), Vladimír Hauser (Bernard) 

Milostný román dvou neznámých lidí, dumavého intelektuála 

a ráznější, povrchnější ženy, psaný v e-mailech. 

 

Harrod-Eagles, Cynthia        ZK 3977/1-3 

Dynastie Morlandů. 35. díl, Fénix 

(22 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Eva Hadravová 

Píše se rok 1931 a svět se dosud nevzpamatoval z krachu na Wall 

Street. Krize se dotýká i rozvětvené rodiny Morlandů. Ale stejně jako 

bájný pták Fénix vstává z popela, tak i Morlandové znovu dokazují, 

že ze všeho, čemu musejí čelit, vyjdou silnější než dřív.  

 

Pekárková, Iva        ZK 3980 

Pečená zebra  

(11 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Barbora Kouklíková 
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V dalším ze svých románů se česká autorka žijící v Anglii zevrubně 

zabývá svým charakteristickým tématem - milostným i jiným 

soužitím mezi nositeli tmavé a světlé barvy kůže, a to v podobě 

mozaiky příběhů, založených částečně na skutečnosti.  

 

Semple, Maria       ZK 3985 

Kde se touláš, Bernadetto 

(12 hod., 24 min.) - MP3 - Čte Milada Čechová 

Román s ironickým nadhledem vypráví příběh jedné svérázné 

americké rodiny, jejíž život zásadně ovlivní matčina psychická 

porucha.  

 

Peinkofe, Michael       ZK 3989/1-2 

Plamen z Faru  

(14 hod., 17 min.) - MP3 - Čte Hana Benešová 

Román, odehrávající se v 80. letech 19. století, sleduje 

dobrodružství mladé anglické šlechtičny, hledající v Egyptě 

nezvěstného otce.  

 

Gulbranssen, Trygve       ZK 3994 

Není jiné cesty 

(9 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková 

Závěrečná část rodinné ságy o vzájemných vztazích několika 

generací na bohatém statku uprostřed drsné norské přírody.  

 

Boček, Evžen                                    ZK 4001 

Aristokratka ve varu 

(5 hod., 25 min.) - MP3. -- Čte Veronika Kubařová. 
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Pokračování fiktivního deníku Marie III. z rodu Kostků, která opět 

s humorem a ironií popisuje, jak se žije na "nejchudším zámku 

v Čechách" spolu se svéráznými členy rodiny a třemi zaměstnanci.  

 

Třeštíková, Radka                            ZK 4003 

Bábovky 

(8 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Simona Babčáková, Jana Plodková. 

Psychologický román v sobě spojuje vzájemně se prolínající příběhy 

dvanácti žen. Každá z nich žije svůj vlastní život, a přesto více či 

méně vstupuje do života ostatních žen.  

 

Saint Pern, Dominique de               ZK 4029 

Baronka Blixenová 

(11 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Životní osudy Karen Blixenové, pěstitelky kávy v Keni, dánské 

baronky, podivuhodné a svobodomyslné ženy, jejíž jméno zná celý 

svět díky knize a filmu Vzpomínky na Afriku. 

 

Boček, Evžen                                    ZK 4043 

Aristokratka na koni  

(5 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Veronika Khek Kubařová.  

Mladá aristokratka Marie Kostková z Kostky opět řeší 

nezáviděníhodné problémy a rozhodně nemá ustláno na růžích. 

S nevyčerpatelným humorem vše zachycuje ve svém fiktivním 

deníku.  

 

Boček, Evžen                                     ZK 4059 

Poslední aristokratka 

(7 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Veronika Khek Kubařová. 
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Fiktivní deník Marie III., posledního potomka rodu Kostků, v němž 

s humorem, místy i s jemnou ironií, popisuje nelehkou cestu své 

rodiny, která se na sklonku roku 1996 vrací z USA domů, aby se 

znovu ujala vráceného majetku - hradu Kostka.  

 

Wood, Barbara                                 ZK 4065 

Dům vzpomínek 

(9 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová 

Psychologický příběh vypráví o mladé ženě, která se po návratu do 

svého rodiště potýká s tíživou minulostí svých předků.  

 

Sparks, Nicholas                               ZK 4074 

Bezpečný přístav 

(12 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová. 

Příběh mladé ženy, která se rozhodla začít nový život v malém 

přístavu v Severní Carolině, aby se vymanila z temných vzpomínek 

na minulost.  

 

Nahai, Gina Barkhordar                   ZK 4077/1-2 

Andělé nad Teheránem 

(12 hod., 51 min.) - MP3  -- Čte Ivana Lokajová 

Barvitá a magická sága o osudu žen několika generací patřících  

k židovské komunitě v Íránu.  

 

Viewegh, Michal                               ZK 4103 

Román pro ženy 

(6 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Dana Černá. 

Příběh o milostném tápání mladé redaktorky ženského časopisu je 

psán s ironickým nadhledem muže o generaci staršího.  
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Sommerová, Olga                             ZK 4108 

O čem sní muži 

(10 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp. 

Kniha rozhovorů byla vytvořena jako protějšek k podobným titulům 

téže autorky, které nesou název "O čem sní ženy".  

 

Tersánszky, Józsi Jenő                     ZK 4114 

Na shledanou, drahá - Píseň o kopretině 

(9 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Dva příběhy dvou rozdílných dívek, jejichž lásku a citový život 

tragicky zasáhla první světová válka.  

 

Bensen, Clara                                   ZK 4116 

Nalehko: minimalistický příběh o lásce a putování  

(8 hod., 4 min.) - MP3  -- Čte Eva Hadravová. 

Nejšílenější rande z internetové seznamky, dva lidé, tři týdny, osm 

zemí a žádná zavazadla. Je to téměř "kerouackovské" vyprávění  

o putování nejen po cestách, ale i do vlastního nitra.  

 

Ham, Rosalie                                    ZK 4123 

Švadlena 

(8 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Román odehrávající se na australském maloměstě 50. let odhaluje 

tajemství a osudové křivdy.  

 

Holcová, Milena                                ZK 4144 

Láska v moll 

(7 hod., 25 min.) – MP3 - Čte Hana Švejnohová 
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Příběh milostného trojúhelníku - lékařky Marie, stárnoucího 

spisovatele Jana a v manželském vztahu ne zcela šťastné Sylvy, kde 

hlavní protagonisté jsou postaveni před vážnou životní zkoušku. 

 

Viewegh, Michal                               ZK 4153 

Biomanželka 

(5 hod., 47 min.) - MP3 - Čte Radek Valenta 

Humoristický román s autobiografickými prvky. Sebeironický příběh 

manžela, který má pocit, že se ocitl kdesi na desáté příčce 

manželčina hodnotového žebříčku.  

 

Filan, Boris                                        ZK 4156/1-2 

Klimtův polibek 

(14 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš 

Klimtův polibek vypráví o velké lásce krutě poznamenané dobou, 

v níž se odehrává. Je to krásně bolavý příběh o těch, kdo nedokážou 

odejít a nesmějí zůstat. O těch, kteří musí být spolu, přestože se 

nenávidí, i o těch, kteří se musí i přes životní lásku rozejít. Román  

se v roce 2010 stal na Slovensku Knihou roku. 

 

 

Pancol, Katherine                            ZK 4161/1-2 

Muchachas (mučačas) 3 

(17 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková 

V posledním dílu trilogie se setkáváme s již známými hrdinkami 

a jejich příběhy, které se uzavírají.  

 

Wharton, Edith                                  ZK 4166 

Věk nevinnosti 

(4 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Veronika Forejtová 

Příběh nenaplněné lásky se odehrává v 70. letech 19. století 
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v salonech newyorské aristokracie, kde vládnou přísná a zdánlivě 

neměnná pravidla. V roce 1921 získala autorka za román 

Pulitzerovu cenu.  

 

 

Giesbert, Franz-Olivier                      ZK 4169 

Láska je věčná, dokud trvá 

(8 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Ivana Lokajová 

Všemožné podoby lásky v samostatných příbězích volně propojených 

jednotlivými protagonisty.  

 

Meacham, Leila                                ZK 4172/1-2  

Sen o Somersetu 

(20 hod., 3 min.) - MP3. -- Čte Dana Pilařová 

Strhující příběh, zachycující životní osudy rodin Toliverových, 

Warwickových a DuMontových, dějově předchází románu "Poselství 

růží". 

 

Hakl, Emil                                          ZK 4193 

Umina verze 

(6 hod., 17 min.) - MP3 -- Čtou Jana Stryková, David Novotný 

Novela českého autora spojuje prvky psychologického, společenského  

i sci-fi žánru a vypráví příběh podivné milostné dvojice - rezignovaného 

muže středního věku a umělé ženy.   

 

Moyes, Jojo        ZK 4203/1-2 

Život po tobě 

(17 hod., 8 min.) - MP3 - Čte Helga Čočková 

V pokračování bestselleru Než jsem tě poznala nacházíme Louisu 
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Clarkovou v situaci, kdy po vážném úrazu se musí vrátit domů do 

rodného městečka, aby se o ni postarali rodiče. 

Navazuje na: Než jsem tě poznala. 

 

Davouze, Marta                                ZK 4206 

Loď v Bretani 

(6 hod., 53 min.) - MP3 - Čte Daniela Kolářová 

Další každodenní příhody Češky, která se po nezdaru prvního 

manželství usadila v Bretani. 

 

Horňáková-Civade, Lenka               ZK 4220 

Marie a Magdalény 

(7 hod., 52 min.) - MP3 -- Čtou Valérie Zawadská, Tereza Bebarová, 

Lucie Pernetová. 

Román o několika generacích žen, které se musely vypořádat jak 

s dobou, tak se svými osobními těžkostmi. 

 

Nicholls, David                                  ZK 4227/1-2  

Jeden den 

(17 hod., 17 min.) - MP3 - Čte Eva Spoustová. 

Psychologický román, odehrávající se během dvaceti let, kdy se 

stále znovu scházejí a rozcházejí Emma a Dexter, spolužáci, přátelé, 

milenci a možná i něco víc.  

 

Pačesová, Václava                            ZK 4229  

Zapadávání 

(2 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

Vtipná, mile cynická kniha minipříběhů ze života jedné tak trochu 

vadnoucí ženy. 
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Hartl, Patrik                                     ZK 4230/1-2  

Okamžiky štěstí - Obsahuje: Veronika -- Jáchym. 

(19 hod., 48 min.) - MP3 -- Čtou Josef Prokop, Marcela Šiková.  

"Dvojromán" úspěšného dramatika a režiséra přináší čtivý příběh, 

vyprávěný z pohledu obou hlavních protagonistů, sourozenců 

Jáchyma a Veroniky.  

 

Perry, Tasmina                                ZK 4231/1-2 

Zlatokopky 

(20 hod., 53 min.) - MP3 - Čte Marcela Šiková 

Opojná cesta do života těch super bohatých, která čtenáře vtáhne 

do světa horkých vášní, bezohledné ctižádosti a bolestné zrady.  

 

Pancol, Katherine                            ZK 4246/1-3 

Žluté oči krokodýlů 

(25 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Volná trilogie. Příběh dvou sester, v němž zdánlivě nepříliš úspěšná 

Joséphine bojuje o své místo na slunci.  

Následuje: Pomalý valčík želviček.  

  

  

Pancol, Katherine                            ZK 4247/1-3 

Pomalý valčík želviček 

(30 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Druhá kniha volné trilogie pokračuje v osudech Pařížanky Joséphine 

a okruhu jejích blízkých.  

Navazuje na:. Žluté oči krokodýlů.  
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VESNICKÝ ROMÁN - ROMÁNY PRO ŽENY – O ŽENÁCH     

RODINNÉ SÁGY   3. díl 

 

Frýbová, Zdena                                 ZK 4252 

Noc jako stvořená pro nevěru 

(11 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Dvě ženy a jeden muž v tragikomickém románu o nevěře 

a zpackaném rozvodu, kde všechno je docela jinak než se zpočátku 

zdá.  

 

V jeho očích                                       ZK 4253 

(1 hod., 33 min.) - MP3 -- Přepis filmu s komentářem. 

Brazilské romantické drama z roku 2014 vypráví o sedmnáctiletém 

chlapci Leonardovi, od narození nevidomém, do jehož 

kamarádského vztahu s Giovanou vstoupí nový spolužák Gabriel, do 

něhož se oba zamilují. 

 

Pancol, Katherine                             ZK 4255/1-3 

Veverky z Central Parku bývají v pondělí smutné 

(30 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Třetí kniha volné trilogie, v níž se znovu setkáme se známými 

postavami: Joséphine a jejími dvěma dcerami, matkou Henriettou, 

nejlepší přítelkyní Shirley, ale i ostatními románovými postavami, 

které jsou s rodinou Cortesových nějak spjaty.  

 

Prstýnek                                            ZK 4260 

(1 hod., 32 min.) - MP3 -- Přepis filmu s komentářem z r. 1945. 

Režie Martin Frič. -- Hrají: Otomar Korbelář (Jan Sochor), Vlasta 

Fabiánová (kněžna), Zdeněk Dítě (mladý kníže Robert), Jana 

Dítětová (Baruška Sochorová) a další. 
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Česká filmová komedie. Námětem milostné epizody kněžny (Vlasta 

Fabianová) a "muže z lidu" Jana Sochora (Otomar Korbelář) se stala 

povídka Prstýnek Ivana Olbrachta z jeho knihy Devět veselých 

povídek z Rakouska i republiky. 

 

 

Brycz, Pavel                                       ZK 4268 

Muž bez ženy není člověk 

(11 hod., 25 min.) - MP3 - Čte Kajetán Písařovic. 

Humoristický román s nadsázkou popisuje starosti čerstvě 

rozvedeného čtyřicátníka. 

 

 

Stimson, Tess                                   ZK 4269 

Otevřené manželství 

(9 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová. 

Potřeba drobného rozptýlení (v podobě nebezpečné hry výměny 

partnerů) se může snadno vymknout z ruky. 

  

Long, Kate                                         ZK 4296 

Výměna manželek 

(9 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Hana Czivišová.  

Kniha je citlivou sondou do našich každodenních životů a ukazuje, 

jak skutečnost znovu a znovu revidujeme podle vlastního pohledu 

na svět.  

 

 

Pujmanová, Marie                            ZK 4317 

Pacientka doktora Hegla 

(3 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Zdeňka Černá 
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Román vypráví o dívce, která po skončení milostného vztahu 

s lékařem, jenž ji léčil, odhodlaně nese úděl svobodné matky.  

 

Steel, Danielle                                  ZK 4320 

V utajení 

(11 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Helga Čočková. 

V napínavém a psychologicky propracovaném příběhu se autorka 

zaměřila na osudy dvou silných lidí, Marshalla a Ariany, kteří si přes 

tvrdou životní zkoušku zachovali čistou duši a schopnost milovat.  

 

Moran, Caitlin                                   ZK 4326/1-2 

Jak stvořit dívku  - Pro dívky od 14 let. 

(13 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Temperamentní román o dospívání. Co byste dělali, kdybyste 

během dospívání zjistili, že to, co vás rodiče naučili, prostě nestačí? 

 

Moyes, Jojo                                       ZK 4329/1-2 

Jeden plus jedna 

(15 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Život Jess Thomasové je neutěšený. Manžel ji opustil a rodině 

nepřispívá ani penny. Jednoho dne se však Jess přihodí zvláštní věc, 

která jí změní život. Další z romantických příběhů oblíbené autorky.  

 

Makis, Eve                                        ZK 4333 

Čtení z kávové sedliny 

(8 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Hořce úsměvné vyprávění o třech generacích žen z rodiny 

kyperských přistěhovalců v Anglii, doplněné recepty kyperské 

kuchyně.  
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Backman, Fredrik                              ZK 4337 

Co by můj syn měl vědět o světě 

(3 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Lukáš Hejlík. 

Autor i nadále zůstává věrný tématu rodinných a mezilidských 

vztahů a v křehkém, úsměvném příběhu jednoho táty rozkrývá 

radosti i obavy všech dospělých, kteří se snaží být dobrými rodiči.  

 

Moorjani, Anita                                 ZK 4354 

Musela jsem zemřít : má cesta od nemoci k opravdovému 

uzdravení 

(8 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Dana Pešková, Jan Vondráček. 

Autobiografický příběh ženy, která se dokázala ve stavu blízké smrti 

nečekaně uzdravit z rakoviny a nyní šíří své poselství pozitivního 

přístupu k životu a "bytí láskou". 

 

Paris, B. A.                                         ZK 4355/1-2 

Za zavřenými dveřmi 

(9 hod.,4  min.) - MP3 -- Čte Simona Peková. 

Psychologický thriller o zdánlivě dokonalém manželství, ze kterého 

je tak těžké utéci. On je úspěšný právník a milující manžel, ona je 

elegantní žena a k tomu vynikající kuchařka. Jedná se o dokonalé 

manželství, nebo o dokonalou lež? 

 

 

Formanová, Martina                         ZK 4356 

Případ Pavlína : dramatický příběh světoznámé české 

modelky a jejích rodičů - rodiny rozdělené sovětskou okupací 

(7 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Petra Špalková. 

Románové zpracování dramatického životního příběhu světově 

proslulé české topmodelky a herečky Pavlíny Pořízkové, jejíž dětství 

zásadně ovlivnila zvůle tehdejšího totalitního režimu.  
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Groen, Hendrik                                  ZK 4357 

Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku : další rok a pořád 

nemám rád staré lidi. A kolik je mně? 83 let 

(11 hod., 23 min.) - MP3 - Čte Jiří Žák 

Pravděpodobně fiktivní, humorně laděný deník nizozemského 

autora obsahuje každodenní zápisky starého muže, který si během 

jednoho roku poznamenává své vzestupy a pády - v neposlední řadě 

jeho nový pokus o založení anarchistického klubu Staří-ale-ne-mrtví.  

 

Paige, Laurelin                                 ZK 4367 

Závislá na tobě 

(10 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Erotický román s tématy psychické závislosti je osudovým příběhem 

dvou lidí, jejichž vzájemná přitažlivost však na druhé straně 

vyvolává stavy chorobné obsese i připomínky dávných, ještě 

nezacelených jizev. Román patří do tzv. soft porno. 

 

Erskine, Barbara                               ZK 4375/1-2 

Řeka osudu 

(21 hod., 11 min.) - MP3 - Čte Hana Rychetníková. 

Další společenský román oblíbené autorky, ve kterém se prolínají 

různé časové roviny. Mladí manželé Zoe a Ken přesídlili z rušného 

Londýna na poklidný venkov. Ovšem do jejich života zde začne 

podivně promlouvat dávná minulost.  

 

Reid, Taylor Jenkins                         ZK 4379 

Jediné pravé lásky  

(10 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Klára Issová. 

Příběh ženy, která musí nečekaně volit mezi manželem, kterého 

považovala za mrtvého, a snoubencem, jenž v ní znovu probudil 

touhu po životě.  
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Bromfield, Louis                               ZK 4384/1-2 

Paní Parkingtonová 

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

Vzpomínky stárnoucí ženy na pohnutý a bouřlivý život, který vede  

z chudého hornického městečka na západě USA až k pevnému 

postavení ve vysokých kruzích americké společnosti. 

 

 

Ingelman-Sundberg, Catharina    ZK 4386/1-2 

Loupež bez cavyků 

(14 hod.,50 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková. 

Třetí z řady humoristických románů představuje další odvážné 

"projekty" partičky podnikavých důchodců, překračujících hranice 

zákona z ušlechtilých pohnutek. 

 

Bernlef, J.                                          ZK 4389 

Vyhasínání mozku Martina Kleina 

(4 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jan Kačer. 

Svědectví muže, postiženého Alzheimerovou chorobou, vyprávěné 

se sugestivním vcítěním od prvních náhlých příznaků, téměř 

roztomilé zapomětlivosti, až k chaotickým koncům, kdy už mozek 

vnímá z reality jen jakési záblesky a nemocný je zcela odkázán na 

péči svého okolí. 

 

Barnett, Kristine                               ZK 4403 

Zažehnutá jiskra 

(10 hod., 11 min.) - MP3 -- Obálkový podnázev: příběh matky, která 

vychovává génia. -- Čte Renata Volfová. 

Dramatický příběh matky, která vychovává autistického chlapce. 

Jacob se od dvanácti let profesionálně věnuje kvantové fyzice.  
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Mahler-Werfel, Alma Maria           ZK 4409 

Můj život 

(15 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Autorčiny vzpomínky můžeme číst několikerým způsobem. Jako 

deník milostných vztahů, nebo jako zpověď milující, ale především 

nesčíslněkrát milované krásky, anebo jako otevřenou výpověď 

jedné rakouské dívenky z dobré rodiny, která popletla hlavu 

nejméně pěti velikánům světové kultury.  

 

Moriarty, Liane                                ZK 4411/1-2 

Zamilovaná hypnotizérka : láska může připravit člověka  

o rozum! 

(18 hod., 50 min.) - MP3 - Čte Milada Čechová. 

Hypnoterapeutka Ellen se přes internet seznámí se sympatickým 

Patrickem, který ji po nějaké době známosti překvapí zprávou, že 

jej už roky pronásleduje jeho expřítelkyně Saskia. Jaké hranice je 

Saskia schopná překročit, aby dosáhla svého? 

 

Trigiani, Adriana                                  ZK 4417/1-2 

Obuvníkova žena 

(21 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Sutnarová. 

Romantický příběh vypráví o osudu dívky a chlapce, kteří po 

vystěhování z Itálie hledají práci, lásku a druhý domov v USA. 

 

Fielding, Helen                                  ZK 4426 

Dítě Bridget Jonesové : deníky 

(5 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Čtvrtý příběh z populární úsměvné řady, kde v hlavní úloze vystupuje  

"největší smolařka literárního světa v dalších zábavných denících,  
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které vás chytí za srdce." Trhlá a romantická Bridget je tu zpět  

a stále si hlídá váhu, víno konzumuje s rozumem.  

 

Apuleius, Lucius                                   ZK 4429 

Amor a Psyche 

(1 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Daniela Kolářová. 

Slavná antická mytologická pohádka vypráví o mladé dívce, do níž 

se zamiloval bůh a která se s ním nakonec i přes svůj prohřešek 

spojila  v božské lásce.  

 

 

Durych, Jaroslav                                  ZK 4430 

Masopust 

(5 hod., 37 min.) - MP3  

Na historickém pozadí rozvíjí autor hledání předurčeného 

milostného osudu dvou vášnivých sester a židovského fanatika.  

 

 

Markowitz, Anna                               ZK 4456 

Místo, které zvoní : Mánek a jiné povídky 

(6 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Věra Slunéčková. 

Hudebnice, která v dospělosti přišla o zrak, vzpomíná na dětství, 

mládí a na výrazné události svého života.  

 

 

Markowitz, Anna                               ZK 4457 

Poslední závoj ne, Salomé 

(6 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jitka Tůmová. 

Příběh nevidomé operní pěvkyně, která objeví svou osudovou lásku  

v mladičkém klavíristovi.  
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Erskine, Barbara                               ZK 4472/1-2 

Spáčův hrad : dvě ženy : dva věky : jedno magické místo 

(24 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová 

Oblíbená britská autorka opět přichází s romantickým příběhem, 

který se odehrává ve dvou časových rovinách, v současnosti  

a v neklidném 15. století.  

 

Moyes, Jojo                                       ZK 4474/1-2 

Poslední dopis od tvé lásky 

(17 hod., 53 min.) - MP3 - Čte Helga Čočková. 

Romantický román, v němž se ve dvou časových rovinách 

odehrávají dva příběhy žen, které se potýkají s milostnými problémy 

a nevěrou.  

 

Grimaldi, Virginie                             ZK 4476 

Pochopíš, až budeš velká 

(11 hod., 21 min.) - MP3 - Čte Marcela Šiková. 

Román líčí příběh mladé ženy, která si teprve během výkonu své 

profese, kdy se dostáva do důvěrného kontaktu se seniory, 

uvědomuje cenu lidského života, přátelství a lásky.  

 

Coelho, Paulo                                   ZK 4479 

Jedenáct minut 

(7 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Dana Černá. 

Nekonvenční psychologický román o mladé prostitutce a o hledání 

lásky, ve které splývá tělo s duší.  

 

Riebe, Brigitte                                   ZK 4481/1-2 

Černá žena od Nilu 

(17 hod., 42 min.) - MP3. -- Čte Helga Čočková. 
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Román ze starověkého Egypta vypráví o osudech Sahti, dcery 

nubijského náčelníka, která se stala vedlejší ženou faraonovou. 

 

Ferrante, Elena                                 ZK 4482/1-2 

Geniální přítelkyně. Díl druhý, Příběh nového jména : mládí 

(17 hod., 51 min.) - MP3 - Čte Eva Hadravová. 

Barvitý román zachycuje dobu mládí obou hrdinek a také 

nesnadnou situaci "geniálních", svobodomyslných a zároveň po 

lásce toužících dívek ve světě neapolských mužů, pro které milovat 

znamená především vlastnit. Příběh rezonuje s historickým 

pozadím báječných šedesátých let, kdy se Itálie po letech fašismu  

a války konečně probouzí k životu.  

 

Nothomb, Amélie                             ZK 4484 

Strach a chvění 

(3 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová. 

Román, ve kterém autorka vychází z vlastní zkušenosti při střetu  

s japonskou kulturou a pracovními návyky.  

 

Nesvadbová, Barbara                      ZK 4502 

Laskonky : bad decisions, good memories $c Barbara 

Nesvadbová 

(2 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Jana Stryková. 

Další ze sbírek krátkých textů na bytostně ženská témata.  

 

Javořická, Vlasta                              ZK 4513 

Láska a krev. 2. díl 

(9 hod., 37 min.) - MP3  -- Čte Eva Hadravová. 

Druhý díl románu pokračuje ve vyprávění životních peripetiích 

jemné Miriam.  
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Javořická, Vlasta                               ZK 4514 

Láska a krev. 1 díl 

(5 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Román odehrávající se částečně na venkově a zároveň ve Vídni   

a v Praze na sklonku 19. století vypráví životní příběh jemné 

Miriam. 

 

Maugham, William Somerset          ZK 4521 

Julie, ty jsi kouzelná 

(10 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Svěží humorný román zachycuje krátký úsek ze života stárnoucí 

hvězdy, která se po dlouhých letech poklidného manželství zamiluje 

do dvacetiletého mladíka.  

 

 

Du Maurier, Daphne                        ZK 4530 

Únik 

(7 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Romantický příběh o lásce anglické lady k francouzskému korzárovi 

se odehrávají v 18. století. Román líčí rozhodovaní vdané ženy  

s dětmi, která se odhodlá k riskantnímu kroku - opustit manželství,  

z něhož vymizela láska - a pokouší se začít nový život. 

 

Genova, Lisa                                     ZK 4533 

Pořád jsem to já 

(9 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová. 

Strhující příběh padesátileté profesorky psychologie, která kvůli 

diagnóze časné formy Alzheimerovy choroby postupně ztrácí paměť  

a vzpomínky. Přesto ale zjišťuje, že jí každý nový den přináší 

nečekané naplnění i lásku. Kniha byla zfilmována a americká 

herečka Julianne Mooreová získala za hlavní roli profesorky Oscara.  



104 
 

McCaig, Donald                                 ZK 4539 

Rhett Butler 

(20 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil.  

Další z literárních návratů k slavnému románu "Jih proti Severu" od 

Margaret Mitchellové se vrací k dotvoření osudů hlavní mužské 

postavy tohoto románu, charismatického Rhetta Butlera.  

 

 

McCullers, Carson                             ZK 4542 

Balada o smutné kavárně ; Svatebčanka  

(10 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková. 

Dvě novely: v první vypráví autorka příběh neopětovaných 

milostných vztahů mezi třemi lidmi, ve druhé líčí nelehké dospívání 

dvanáctiletého děvčátka.  

 

Ferrante, Elena                                 ZK 4561/1-2 

Geniální přítelkyně. Díl druhý, Příběh nového jména : mládí 

(17 hod., 51 min.) – MP3 – Eva Hadravová 

Barvitý román zachycuje dobu mládí obou hrdinek a také 

nesnadnou situaci "geniálních", svobodomyslných a zároveň po 

lásce toužících dívek ve světě neapolských mužů, pro které milovat 

znamená především vlastnit. Příběh rezonuje s historickým 

pozadím báječných šedesátých let, kdy se Itálie po letech fašismu  

a války konečně probouzí k životu... 

 

Diamant, Anita                                 ZK 4567 

Bostoňanka 

(9 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Lenka Veliká. 

Americký Boston 20. století tvoří pozadí fascinujícího příběhu 

nesmělé Addie, která se navzdory mnoha životním překážkám 
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dokáže osamostatnit, přitom neztratit humor a lásku k životu.  

 

Hofmann, Corinne                            ZK 4574 

Dívka se žirafím krkem 

(12 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková. 

Po bestselleru Bílá Masajka se známá autorka vrací ve 

vzpomínkách do svého nelehkého dětství chudého dítěte ve 

Švýcarsku v 60. letech. Ve vesnici patřila kvůli svému původu a své 

vytáhlé "žirafí" postavě mezi outsidery. Všechny tyto těžkosti a 

překážky z ní však udělaly nebojácnou a statečnou ženu, která se 

umí poprat s osudem.  Navazuje na : Bílá Masajka.  

 

 

Ferrante, Elena                                 ZK 4583/1-2 

Geniální přítelkyně. Díl třetí, Příběh těch, co odcházejí,  

a těch, kteří zůstanou : mezičas 

(16 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová. 

Z geniálních přítelkyň Eleny a Lily se staly mladé ženy a zdá se, že 

se jejich cesty definitivně rozcházejí. Elena se stěhuje do Florencie  

a Lila zůstává v bídě neapolské periferie.  

 

Wood, Barbara                                 ZK 4586/1-2 

Hvězda Babylonu 

(15 hod., 4 min.) - MP3 - Čte Hana Benešová.  

Dobrodružný román, ve kterém se mladá egyptoložka snaží odkrýt 

tajemství z dávné minulosti.  

 

Thomas, Rosie                                 ZK 4588/1-2 

Kašmírový šál 

(19 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová. 
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Působivý příběh o odkrývání rodinného tajemství, síle lásky  

a přátelství se odehrává v koloniální i současné Indii. 

 

Rodriguez, Deborah                         ZK 4598 

Návrat do kavárničky v Kábulu 

(9 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Dana Pilařová. 

Volné pokračování příběhu Američanky Sunny a jejích afghánských 

přátel, známých z románu Kavárnička v Kábulu. Navazuje na: 

Kavárnička v Kábulu.  

 


