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DETEKTIVKY – KRIMI – THRILLERY 

  
 

Mooney, Chris                                   ZK 1474/1-2  

Pohřešovaná   

2 audiodisky MP3 - čte Miluše Kudličková  

Kriminální thriller  

  

Christie, Agatha                                 ZK 1476  

3x slečna Marplová   

1 audiodisk MP3 - čte Hana Makovičková  

Tři detektivní příběhy  

  

Sayers, Dorothy L. (Dorothy Leigh)    ZK 1484  

Nepřirozená smrt   

1 audiodisk (11 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna  

Anglický detektivní román, v němž lord Wimsey vyšetřuje příčiny 

podivné smrti staré dámy.  

  

Vražda jako zákusek                          ZK 1485  

uspořádali Andrea C. Busch, Almuth Heuner  

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika  

Soubor osmnácti zajímavých detektivních příběhů a 105 

kuchařských receptů, které se vztahují ke svátečním dnům.   

  

Vražda na vidličku                             ZK 1486  

sestavila Andrea C. Busch  

1 audiodisk (11 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika  
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34 kriminálních povídek a 120 receptů.   

  

Gayot de Pitaval, François                 ZK 1504  

Slavné soudní případy  

1 audiodisk (17 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková  

10 soudních případů, jež se udály ve Francii převážně v době vlády 

Ludvíka XIII. a Ludvíka XIV.   

  

Marek, Jiří                                           ZK 1522  

Panoptikum starých kriminálních příběhů   

1 audiodisk (25 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech  

Kniha přináší úsměvně pojaté zpracování sedmnácti kriminálních 

případů z doby předmnichovské republiky.   

  

Simenon, Georges                             ZK 1523  

S úctou Picpus  

1 audiodisk (4 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Petr Rychlý  

Detektivní příběh v němž vystupuje oblíbený komisař Maigret.  

  

Souvestre, Pierre                              ZK 1533/1-2  

Fantomas   

2 audiodisky (28 hod.) MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Detektivní romány o nepolapitelném géniovi zločinu zavádí 

čtenáře do Paříže na počátku 20. století.  

  

Crais, Robert                                     ZK 1540/1-2  

Poslední detektiv   

2 audiodisky (14 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Luděk Nešleha  
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Detektivní thriller ze současných Spojených států s hlavním 

hrdinou soukromým detektivem Elvisem Colem.   

  

Chase, James Hadley                       ZK 1541  

Viníci mají strach  

1 audiodisk (9 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Petr Rychlý  

Detektivní příběh o osamělém pátrání soukromého detektiva po 

vrahovi jeho partnera.   

  

Leroux, Gaston                                  ZK 1545  

Záhada žlutého pokoje   

1 audiodisk (7 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar Detektivní 

příběh.   

  

Winegardner, Mark                           ZK 1549/1-3  

Kmotr se vrací  

3 audiodisky (26 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš  

Román, navazující na děj rodinné ságy Maria Puza "Kmotr" a 

druhý díl Coppolovy filmové trilogie, zobrazuje svět 

organizovaného zločinu v USA v letech 1955-1962.  

 

Sjöwall, Maj                                         ZK 1551  

Záhada zamčeného pokoje  

1 audiodisk (11 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Detektivní román ze současného Švédska podává analýzu 

švédské kriminální policie a společnosti, ve které její příslušníci 

působí.  
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Fowles, John                                       ZK 1552  

Sběratel  

1 audiodisk (11 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Prvotina známého anglického autora je složitě strukturovaný 

román s dobrodružnou zápletkou, jehož tématem je traumatizující 

věznění mladé dívky.  

  

Francis, Dick                                        ZK 1553   

Hrozba   

1 audiodisk (11 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel - Detektivní 

příběh.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 1556/1-2  

(pseudonym spisovatelky Roberts, Nora)  

Smrtící nesmrtelnost   

2 audiodisky (12 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová  

Nejlepší přítelkyně hrdinky cyklu detektivních příběhů situovaných 

do budoucnosti, policistky Eva Dallasové, je obviněna z vraždy 

exkluzívní modelky.  

  

Carr, John Dickson                            ZK 1568/1-2  

3x záhady starého Londýna 

2 audiodisky (29 hod., 7 min.) MP3 -- Richard Honzovič -- 

obsahuje: Ohni, hoř! -- Démon odlivu -- Tři rakve  

Soubor tří detektivních příběhů z Londýna počátku 20. stol.  

  

Sanders, Lawrence                          ZK 1572  

Třetí smrtelný hřích   

1 audiodisk (19 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková  
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Psychologický kriminální román.   

  

Grafton, Sue                                      ZK 1574/1-2  

U -- jako Utrpení   

2 audiodisky (14 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová  

V dalším ze série abecedních kriminálních románů otvírá 

soukromá vyšetřovatelka Kinsey Millhoneová dvacet let starý 

případ zmizení malé holčičky.   

  

Hilton, James                                     ZK 1614  

Byla to vražda?  

1 audiodisk (6 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  

Klasická anglická detektivka z prostředí internátní školy, ve které 

detektiv-amatér diskrétně vyšetřuje několik záhadných úmrtí.   

  

MacDonald, John D. (John Dann)      ZK 1632/1-2  

3x detektiv amatér Travis  

2 audiodisky (28 hod., 45 min.)MP3 -- Čte Richard Honzovič - Tři 

detektivní příběhy.  (Tmavší než jantar -- Dlouhý levandulový 

pohled -- Skořicová pleť)  

 

Gulik, Robert van                              ZK 1633  

3x soudce Ti  

1 audiodisk (18 hod., 30 min.) MP3 - Čte Richard Honzovič – 

obsahuje: Tykev a náhrdelník -- Vražda v Kantonu -- Strašidelný 

klášter)  

Další tři příběhy důmyslného soudce.  
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Frýbová, Zdena                                 ZK 1634  

Falešní hráči  

1 audiodisk (15 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Příběh mladého manželství a manželského trojúhelníku s 

tragickými následky je psán formou poutavé detektivky.   

  

Simenon, Georges                            ZK 1635 

Maigret a staříci  

1 audiodisk (4 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  - Detektivní 

příběh.   

  

Chase, James Hadley                        ZK 1644  

Měkký střed   

1 audiodisk (5 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec - 

Detektivní román.  

  

Chase, James Hadley                        ZK 1645  

Za tohle tě dostanu   

1 audiodisk MP3 -- Čte Richard Honzovič - Detektivní příběh.   

  

McBain, Ed                                        ZK 1648  

Nešpory  

1 audiodisk (10 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Petr Rychlý - Detektivní 

román z 87. revíru  

   

McBain, Ed                                        ZK 1649  

Zabiják   

1 audiodisk (6 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec  
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Kriminální román o pátrání po pachateli série vražd, jejichž 

oběťmi jsou výhradně detektivové policejního sboru.   

                                              

McBain, Ed                                        ZK 1659                                   

Tak nahá, tak mrtvá   

1 audiodisk (7 hod., 39 min.) MP3 -- Čte František Dočkal - 

Detektivní román.  

  

Cheyney, Peter                                  ZK 1663/1-2       

Kat nepočká; Vítěz bere všechno  

2 audiodisky (22 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Luděk Nešleha  

Dva detektivní příběhy soukromého detektiva Calaghana.     

  

Yrsa Sigurðardóttir                            ZK 1665/1-2  

Mrazivé světlo   

2 audiodisky (14 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková  

Detektivní román vypráví spletitý příběh odehrávající se v 

současnosti na Islandu. Jeho kořeny však sahají až do druhé 

světové války.  

 

Gulik, Robert van                              ZK 1667  

Pavilon se smuteční vrbou  

1 audiodisk (5 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Další z důvtipně vyřešených případů moudrého soudce Ti.   

  

Nesbø, Jo                                           ZK 1681/1-2  

Nemesis  

2 audiodisky (17 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec  
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Detektivní román současného norského autora, v němž jde o 

naprosto chladnokrevně vykalkulovanou bankovní loupež, ve 

které přijde bankovní úřednice o život. Způsob, jakým je celý 

zločin proveden, ukazuje na profesionálního lupiče-vraha.   

  

Gayot de Pitaval, François                ZK 1713/1-2  

Slavné kriminální případy  

2 audiodisky (17 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar  

Svazek obsahuje kriminální a soudní případy, které se udály ve 

Francii v době vlády Ludvíka XIII. a XIV.   

  

Sayers, Dorothy L. (Dorothy Leigh)      ZK 1725  

Lásku a vraždu neutajíš  

1 audiodisk (13 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Jana Scheubová  

Detektivní román slavné britské autorky, opět s lordem Petrem, se 

odehrává na konci 30. let v Londýně v době po smrti krále Jiřího V.   

  

James, P. D.                                       ZK 1739/1-2  

3x Adam Dalgliesh  

2 audiodisky (29 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová  

Tři detektivní příběhy anglické autorky spojuje postava 

sympatického inspektora Adama Dalglieshe.  

  

Koenigsmark, Alex                            ZK 1740  

Černá krev   

1 audiodisk (7 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Václav Knop  

Historický román přibližuje soudní proces s údajnými romskými 

kanibaly, popravenými v 80. letech 18. století v hontské župě na 

středním Slovensku.   
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Steinhauer, Olen                              ZK 1744/1-2 

Turista  

2 audiodisky (16 hod., 26 min.) MP3 -- Čte František Dočkal  

První díl plánované trilogie špionážních thrillerů, jehož hrdinou je 

bývalý agent CIA Milo Weaver.   

  

McBain, Ed                                        ZK 1747/1-2  

3x 87. revír  

2 audiodisky (17 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla  

Tři detektivní příběhy, v nichž jednu z hlavních rolí má známý 

detektiv italského původu Steve Carella.   

  

Yrsa Sigurðardóttir                           ZK 1769/1-2  

Žhavý hrob  

2 audiodisky (13 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková  

Detektivní román odehrávající se na současném Islandu líčí 

hrůzný nález v jednom z venkovských domů, který byl před více 

než třiceti lety při erupci sopky částečně rozbořen  a zavalen 

popelem.   

  

Doherty, P. C.                                     ZK 1770  

Mstitelé bohyně Isis  

1 audiodisk (11 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra  

Detektivní román ze starověkých Théb je již pátým případem 

soudce Amerotkea, jenž tentokrát řeší smrt generála, zmizení čtyř 

dívek a případ vykradačů hrobů.   
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Christie, Agatha                                ZK 1777/1-3  

Vlastní životopis  

3 audiodisky (28 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová  

Ve vzpomínkovém vyprávění slavná anglická autorka přibližuje 

některá údobí svého pestrého života i okolnosti vzniku prvních 

románů.   

  

King, Stephen                                    ZK 1782/1-4  

Pod kupolí  

4 audiodisky (36 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra  

V thrilleru amerického klasika žánru se malé městečko, odříznuté 

od světa neznámou bariérou, postupně mění z civilizovaného 

společenství v bezohlednou džungli.   

  

McBain, Ed                                        ZK 1789  

Postrach  

1 audiodisk (9 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Detektivní román, v němž oblíbení hrdinové z 87. policejního 

revíru řeší souběžně znepokojující případy vražd mladých atletek a 

řadu opakovaných znásilnění.   

  

Sjöwall, Maj                                       ZK 1808/1-2  

Vrah policistů; Teroristé  

2 audiodisky (26 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Dva kriminální romány švédské autorské dvojice jsou ostrými 

společenskokritickými studiemi, ve kterých je zločin i pachatel 

uváděn do souvislosti se společenským systémem.   
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Rowland, Laura Joh                        ZK 1813/1-2  

Tetovaná konkubína  

2 audiodisky (20 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš  

Historická detektivka z Japonska 17. stol., v němž statečný a 

inteligentní samuraj vyšetřuje vraždu císařské konkubíny.   

 

Adler - Olsen, Jussi                          ZK 1814/1-2  

Žena v kleci  

2 audiodisky (15 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal  

První román z kriminální série o kodaňském policejním oddělení 

Q, které se specializuje na odložené a nevyřešené případy z 

minulosti.   

  

Sanders, Lawrence                          ZK 1815/1-2  

Druhý smrtelný hřích  

2 audiodisky (19 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Kriminální román ze zákulisí uměleckého světa v New Yorku v 70.  

letech tohoto století.  

  

Rowland, Laura Joh                         ZK 1826/1-2  

Ohnivé kimono  

2 audiodisky (15 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš  

Třináctý román s šógunovým komořím Sanem Ičiróem, který se 

setkává s případem čtyřicet let staré vraždy.   

  

James, P. D.                                      ZK 1838  

Černá věž  

1 audiodisk (12 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Renata Honzovičová  
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Klasická detektivka anglické autorky je založená na napínavém 

pátrání po pachateli surové vraždy v uzavřeném okruhu možných 

pachatelů.   

  

Doherty, P. C.                                    ZK 1845  

Travič z Ptahova chrámu  

1 audiodisk (9 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra  

Šestý případ nejvyššího thébského soudce, jenž na dvoře 

staroegyptské vládkyně Hatusu vyšetřuje ty nejtěžší zločiny.   

  

Francis, Dick                                     ZK 1848  

Hra s čísly  

1 audiodisk (11 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Detektivní příběh z dostihového prostředí, jehož centrální zápletka 

spadá do oblasti výpočetní techniky.  

  

Forsyth, Frederick                             ZK 1849/1-2  

Kobra  

2 audiodisky (14 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

Thriller současného populárního britského autora je příběhem  o 

nelítostném souboji bývalého tajného agenta, přezdívaného 

Kobra, s kolumbijským drogovým kartelem.  

  

King, Stephen                                   ZK 1850  

Holčička, která měla ráda Toma Gordona  

1 audiodisk (6 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová  

Psychologicky laděný thriller vypráví o snaze o přežití devítileté 

dívky, která se ztratila v lesích severovýchodu Spojených států.   
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Gardner, Erle Stanley                       ZK 1859  

Případ křičící ženy  

1 audiodisk (6 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Detektivní příběh se odehrává kolem vražedného útoku na 

pochybného kalifornského lékaře.   

  

Christie, Agatha                                ZK 1860/1-2  

Muž v mlze 

2 audiodisky (19 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Dvacet povídek v nichž jsou zastoupeni všichni detektivové známé 

anglické autorky: 4x Hercule Poirot, 4x Jane Marplová, 4x Tommy 

Beresford a Pentlička, 4x Parker Pyne, 4x Harley Quin.   

  

Yrsa Sigurðardóttir                           ZK 1862/1-2  

Led v žilách  

2 audiodisky (12 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková  

Detektivní román odehrávající se v ledových pustinách Grónska v 

sobě spojuje osudy a city současných lidí s prastarými mýty  a 

tradicemi původních obyvatel.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 1864  

Smrtící extáze  

1 audiodisk (11 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová  

Další ze série detektivních románů, jejichž děj se odehrává v 2.  

polovině 21. století a jejichž hrdinkou je svérázná policejní 

vyšetřovatelka Eva Dallasová.   
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Queen, Ellery                                     ZK 1868  

Zločin z omylu - Africký cestovatel -- Tři chromí muži  

1 audiodisk (8 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič 

Detektivní román a dvě detektivní povídky.   

  

Theorin, Johan                                  ZK 1870/1-2  

Mlhy Ölandu  

2 audiodisky (16 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal  

Detektivka se začíná odvíjet v roce 1972, kdy se ztratí šestiletý 

chlapec. Po dvaceti letech se jeho matka se svým otcem vrací na 

Öland chlapce hledat.   

 

Arnaldur Indriðason                         ZK 1871/1-2  

Codex regius  

2 audiodisky (14 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal  

Napínavý příběh z padesátých let 20. století popisuje pátrání po 

ztraceném rukopisu nedozírné ceny.   

  

Zločin                                                ZK 1872/1-3  

3 audiodisky (26 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák  

Antologie 35 detektivních povídek a thrillerů převážně od 

amerických spisovatelů podává přehled nejlepších autorů tohoto 

žánru ve 20. století.   

  

Christie, Agatha                               ZK 1874  

Smrt na Nilu  

1 audiodisk (10 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Detektivní příběh rozpracovává motiv několikanásobné vraždy v 

uzavřené společnosti anglických a amerických turistů v Egyptě.   
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Christie, Agatha                               ZK 1875  

Vlak z Paddingtonu  

1 audiodisk (8 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková  

Klasický detektivní příběh se odehrává v uzavřeném okruhu rodiny 

bohatého starce, kde touha po majetku vytváří příznivou situaci 

pro pachatele vraždy.   

  

Francis, Dick                                     ZK 1885  

Hra na fanty  

1 audiodisk (10 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Detektivní příběh o odhalení podvodů při sázení na dostihové 

koně.   

  

Doherty, P. C.                                    ZK 1894  

Ve službách hyení bohyně  

1 audiodisk (10 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra  

Detektivní román ze starověkých Théb, ve kterém nejvyšší soudce 

Amerotke musí vyřešit záhadné vraždy v nejbližším okolí samotné 

královny, božské Hatusu.   

  

Japrisot, Sébastien                           ZK 1900/1-2  

Vražedné léto  

2 audiodisky (14 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda  

Psychologický román s detektivní zápletkou líčí příběh dávné viny  

a její tragický dopad na život několika obyvatel jedné malé 

francouzské vesnice.  
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Simenon, Georges                           ZK 1902/1-2  

3x Maigret a neochotní svědkové  

2 audiodisky (14 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Rudolf Pellar  

Tři příběhy, v nichž komisař Maigret nahrazuje svou znalostí 

psychologie nedostatek přímých důkazů a neúplné svědectví.   

Muž, který okradl Maigreta  - Maigret a neochotní svědkové -- 

Maigret a mrtvá dívka  

 

Link, Charlotte                                  ZK 1904/1-2  

Podvod  

2 audiodisky (12 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková  

Nesmírně hluboký, rafinovaný a do poslední stránky napínavý 

psychologický román s detektivní zápletkou nás zavede do 

malého městečka na Azurovém pobřeží.   

  

Benchley, Peter                                ZK 1908  

Čelisti  

1 audiodisk (10 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jan Schánilec  

Napínavý a dramatický příběh úporného zápasu lidí s lidožravým 

žralokem.   

  

Reich, Christopher                           ZK 1912/1-2  

Pravidla zrady  

2 audiodisky (18 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal  

První kniha série Jonathan Ransom. Při horolezeckém výstupu 

přijde nešťastným pádem manželka hlavního hrdiny, dr. 

Jonathana Ransoma, o život. Po její smrti se bez vlastního 

přičinění lékař stává cílem špičkového zabijáka.  
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Robb, J. D.                                         ZK 1914  

Smrtící rituál  

1 audiodisk (12 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová  

Detektivní román je součástí cyklu napínavých příběhů z poloviny 

21. století, jejichž hlavní hrdinkou je poručík newyorské policie 

Eva Dallasová.   

  

Rybář, Jan                                       ZK 1916/1-2  

Čtvrtá kostka   

2 audiodisky (15 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec  

Historická detektivka o komplikovaném spiknutí v rudolfínské 

Praze přivádí na scénu mimo jiné i slavného astronoma Tychona 

Braheho.   

  

Rowland, Laura Joh                         ZK 1917/1-2  

Šinjú  

2 audiodisky (18 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš  

Téměř detektivní příběh zdánlivé sebevraždy dvou milenců se 

odehrává ve středověkém Edu koncem 17. století.   

  

Christie, Agatha                               ZK 1926  

Zapomenutá vražda  

1 audiodisk (7 hod. 56 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová  

Detektivka zavádí čtenáře do malého přímořského letoviska v jižní 

Anglii, kde mladí manželé za pomoci proslulé slečny Marplové řeší 

případ dávno zapomenuté vraždy.   
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Hodek, Břetislav                               ZK 1939  

Kocouři  

1 audiodisk (11 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Detektivní román se zabývá sérií vražd v centru Prahy.   

 

Westlake, Donald E.                        ZK 1940  

Jak neuloupit smaragd  

1 audiodisk (7 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla  

Humorně laděný detektivní román o pětici zlodějíčků, kteří se 

snaží zmocnit posvátného afrického smaragdu.   

  

Labrunie, Jean                                  ZK 1942  

Šerif  

1 audiodisk (7 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Kriminální román, jehož hlavním hrdinou je vyšetřující soudce, se 

odehrává v prostředí pařížského podsvětí, soudu a policie.   

  

Gardner, Erle Stanley                      ZK 1944  

Vrah má mít doktorát  

1 audiodisk (6 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš  

Detektivní román, který slavný autor psal pod pseudonymem A. A. 

Fair a v němž vystřídal populárního P. Masona dvojicí soukromých 

detektivů - Donaldem Lamem a jeho svéráznou nadřízenou Bertou 

Coolovou.  

  

Cook, Robin                                      ZK 1957/1-2  

Osudná léčba  

2 audiodisky (14 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika  
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Thriller z lékařského prostředí. Po přestěhování z Bostonu do 

poklidného městečka Bartletu manželé Angela a David Wilsonovi 

jsou nuceni pátrat po nevysvětlitelných a zdánlivě bez příčiny 

umírajících Davidových pacientech.  

  

King, Stephen                                  ZK 1962/1-3  

Nespavost  

3 audiodisky (26 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák  

Románový thriller o muži, který vlivem změněných životních 

podmínek nabyl zvláštních schopností a seznámil se se samou 

podstatou smrti.   

  

Dovrtělová, Miluše                           ZK 1963  

Sólo pro plavčíka  

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

Dva napínavé případy ze současného českého maloměsta 

vyšetřuje kapitán kriminální policie a amatérský detektiv - bývalý 

námořník.   

  

Brown, Dan                                        ZK 1970/1-2  

Digitální pevnost  

2 audiodisky (13 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková  

"Digitální" thriller, jehož děj se točí kolem složitého počítačového 

kódu.   

  

Cimický, Jan                                      ZK 1983  

Podivný host  

1 audiodisk (9 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec  

Krátké psychologické příběhy s detektivní zápletkou.   
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Rowland, Laura Joh                          ZK 1984/1-2 

Samurajova žena  

2 audiodisky (18 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš  

Historická detektivka z Japonska 17. století, v němž 

samurajvyšetřovatel objasňuje vraždu císařského ministra.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 1985  

Smrtící svátky  

1 audiodisk (12 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová  

Další román z cyklu napínavých kriminálních příběhů z 

budoucnosti se odehrává v průběhu vánočních svátků v New 

Yorku, kde řádí bestiální vrah.   

 

Chase, James Hadley                      ZK 1989/1-3  

3x v slepé uličce   

3 audiodisky (27 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Tři kriminální příběhy. Tvrdá lekce -- Máš, co ti patří -- Zlaté rybičky  

 

Gardner, Erle Stanley                       ZK 1993  

Případ sametových drápků, Zamilované tety  

1 audiodisk (14 hod., 25 min.)  Čte Renáta Honzovičová  

Další dva případy advokáta Perry Masona a jeho spolupracovníků 

Delly Streetové a Paula Drakea.   

  

Chandler, Raymond                         ZK 2022  

Vysoké okno  

1 audiodisk (11 hod., 13 min.) MP3 Čte Jiří Zavřel.  

Detektivní příběh ze slunné Kalifornie, v němž detektiv Phil 

Marlow má vypátrat a vrátit do sbírky odcizenou starou minci.  
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Francis, Dick                                     ZK 2023  

Živá investice  

1 audiodisk (11 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Detektivní příběh odehrávající se v bankovním prostředí i v 

zákulisí chovu a tréninku koní.   

  

Queen, Ellery                                     ZK 2027/1-3  

Třikrát Queen otec a syn   

3 audiodisky (32 hod., 45 min.) - MP3-- Čte Richard Honzovič -- 

Obsahuje: Zločin v Římském divadle -- Zločin v obchodním domě -- 

Zločin v Holandské nemocnici.  

Tři detektivní příběhy z let 1929-31, ve kterých vystupuje dvojice 

Quennů, otec a syn, kteří rozdílnými přístupy řeší složité zločiny.   

  

Stout, Rex                                         ZK 2030/1-3  

Tři případy a Nero Wolfe  

3 audiodisky (22 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Hana Rychetníková -- 

Obsahuje: Červená krabice -- Jeho poslední vůle -- Literární vraždy.  

Tři detektivní povídky, jejichž dramatické zápletky řeší opět slavný 

detektiv Nero Wolfe.   

  

Cornwell, Patricia Daniels                ZK 2032/1-2  

Faktor Scarpettová  

2 audiodisky (17 hod., 18 min.) MP3 Čte Heda Čechová.  

Detektivní thriller ze série případů soudní patoložky Kay  

Scarpettové. Do Vánoc chybí týden, doktorka Scarpettová a 

poručík Marino vyšetřují vraždu dívky Toni zabité v Central parku, 

není to však jediný případ, na němž Scarpettová pracuje.   
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Crofts, Freeman Wills                      ZK 2035  

Inspektor French a tragédie ve Starvelu  

1 audiodisk (12 hod., 23 min.) -  MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Klasický detektivní příběh z meziválečné doby známého 

anglického spisovatele, v němž oblíbený inspektor French 

vyšetřuje záhadný požár starého zámku  a podivnou smrt jeho 

majitele.   

  

Sayers, Dorothy Leigh                      ZK 2036/1-2 

Dobrodružný život milovníka starých tisků  

2 audiodisky (15 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Soubor nejlepších povídek anglické autorky s lordem Petrem, s 

Montague Eggem i bez detektiva.   

  

Berry, Steve                                       ZK 2038/1-2  

Jantarová komnata  

2 audiodisky (17 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Thriller inspirovaný jednou z největších záhad poválečné éry - 

záhadou uloupené a ztracené Jantarové komnaty z pokladu 

ruských carů, která zmizela za 2. světové války.   

  

McBain, Ed                                        ZK 2042/1-2  

Dlouho jsme se neviděli  

2 audiodisky (13 hod., 31 min.) MP3 Čte Jiří Zavřel.  

Detektivní román z prostředí 87. policejního revíru přináší kromě 

dramatické kriminální zápletky i obraz společenské reality 

Ameriky 70. let 20. století.   
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Rowland, Laura Joh                          ZK 2043/1-2  

Černý lotos  

2 audiodisky (19 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Dobrodružný historický román z Japonska 17. století líčí 

nebezpečné záměry sekty Černého lotosu.   

  

Brown, Dan                                        ZK 2048/1-2  

Ztracený symbol  

2 audiodisky (20 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Napínavý román o pátrání po legendárním zednářském pokladu 

na území Washingtonu D.C.   

  

Kepler, Lars                                       ZK 2050/1-2  

Svědkyně ohně  

2 audiodisky (15 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský.  

Třetí díl série detektivních románů sleduje průběh pátrání po 

pachateli dvojnásobné vraždy, ke které došlo v diagnostickém 

ústavu u Sundsvallu ve středním Švédsku.   

  

Dobeš, Karel                                     ZK 2141  

Ráj podvodníků  

1 audiodisk (14 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková  

Kniha shromažďuje pět kriminálních případů z 20. a 30. let 

dvacátého stol., zpracovaných na základě skutečných událostí.   

 

Palov, Chloe M.                                 ZK 2051/1-2 

Templářská šifra  

2 audiodisky (17 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  
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Thriller s historickými motivy, v němž opět jako hlavní 

protagonisté vystupují hrdinové z autorčina předcházejícího 

románu "Ohnivé kameny", bývalý agent britské tajné služby 

Caedmon Aisquith a fotografka Edie Millerová.   

  

Christie, Agatha                                ZK 2055  

Nemesis  

1 audiodisk (8 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Detektivní příběh, ve kterém bystrá slečna Marplová odhalí na 

turistickém zájezdu kořeny dávné vraždy a napraví starý justiční 

omyl.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 2066/1-2  

Smrtící svědectví  

2 audiodisky (13 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.  

Detektivní román z blízké budoucnosti pokračuje v sérii příběhů 

svérázné policistky Evy Dallasové a zavádí čtenáře tentokrát do 

divadelního prostředí.   

  

Giacobini, Silvana                             ZK 2067/1-2  

Znám tvé tajemství  

2 audiodisky (19 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Druhý z případů Chiary Bonelliové, novinářky s jasnovideckým 

nadáním.   

 

Müller, Vladimír                                ZK 2069  

Neúplatný ortel  

1 audiodisk (7 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Jana Scheubová.  
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Ústředním motivem historické novely detektivního ladění z doby 

vlády Karla VI. je vzpoura poddaných.  

 

Hanuš, Pavel                                     ZK 2073  

Jupiter s pávem  

1 audiodisk (7 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Detektivní román.   

  

Crais, Robert                                     ZK 2082/1-2  

Rukojmí  

2 audiodisky (14 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Policejní vyjednavač bojuje proti dvěma zločineckým bandám, 

které ohrožují i jeho rodinu.   

  

Roberts, Nora                                   ZK 2086  

Stopy ve tmě 

1 audiodisk (12 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal -- 

Obsahuje: Noční stín -- Noční dým.  

Dva detektivní příběhy.   

 

Urban, Miloš                                      ZK 2088  

Lord Mord  

1 audiodisk (12 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Miloš Urban.  

Další z řady autorových hororově kriminálních variací ze staré 

Prahy, tentokrát z doby asanace starého Židovského Města na 

sklonku 19. století.   
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Cardetti, Raphaël                             ZK 2090  

Sochař duší  

1 audiodisk (9 hod., 7 min.) – MP3 – Čte Renata Volfová.  

Mrtvé tělo jako exponát, pátrání po geniálním padělateli a 

tajemná nadace… Druhý příběh restaurátorky Valentiny Saviové.   

  

Dekker, Ted                                       ZK 2119/1-2  

Dcery Lamače kostí  

2 audiodisky (15 hod., 1 min.) – MP3 – Čte František Dočkal.  

Psychothriller s kriminální zápletkou líčí nelítostný souboj 

sériového vraha s důstojníkem zpravodajské služby.  

  

McCullough, Colleen                        ZK 2123/1-2  

Bez důkazů  

2 audiodisky (14 hod., 33 min.) – MP3 – Čte Milada Čechová.  

Detektivní příběh od uznávané australské spisovatelky popisuje 

vyšetřování sériových vražd mladičkých dívek v Connecticutu 

v polovině 60. Let 20. Století.   

  

King, Stephen                                   ZK 2134/1-6  

To  

6 audiodisků (49 hod., 14 min.) – MP3 – Čte Jiří Žák.  

Horor amerického spisovatele sugestivním způsobem vypravuje  o 

nerovném utkání skupiny lidí s jakýmsi zhmotnělým Zlem.   

  

Wallace, Edgar                                  ZK 2136  

Žabí bratrstvo  

1 audiodisk (11 hod., 9 min.) – MP3 – Čte Rudolf Pellar.  

Detektivní příběh z prostředí mlhavého Londýna.   
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Robb, J. D.                                         ZK 2137  

Smrtící pravidla  

1 audiodisk (12 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.  

Patnáctá epizoda z řady detektivních příběhů z poloviny třetího 

tisíciletí zavádí newyorskou policistku Evu Dallasovou do 

osamělého zápasu s neznámým zlem, které má na svědomí životy 

Newyorčanů ze všech společenských vrstev.   

  

Crais, Robert                                     ZK 2138  

Hlídka  

1 audiodisk (8 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák  

Kriminální thriller ze současných Spojených států líčí pátrání po 

dvojici unesených a jejich únosci.   

  

Dobeš, Karel                                     ZK 2141  

Ráj podvodníků  

1 audiodisk (14 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.  

Kniha shromažďuje pět kriminálních případů z 20. a 30. let 

dvacátého stol., zpracovaných na základě skutečných událostí.   

  

Queen, Ellery                                     ZK 2142 

Město malérů  

1 audiodisk (10 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Renáta Honzovičová.  

Detektivní příběh z malého amerického městečka, které vyšine z 

rovnováhy nepochopitelná vražda v jedné z nejlepších rodin.   

  

May, Peter                                         ZK 2150/1-2  

Skála  

2 audiodisky (13 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák.  
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Román skotského autora, odehrávající se na největším ostrově 

Vnějších Hebrid, je příběhem policejního inspektora, který se v 

rámci vyšetřování brutální vraždy vrací na místo svého dětství a 

dospívání.   

První část trilogie. Následuje Muž z ostrova Lewis (2) a Šachové 

figurky (3).  

  

Sjöwall, Maj                                      ZK 2152  

Säffleská bestie  

1 audiodisk (6 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda  

Detektivní román kromě napínavé a promyšlené zápletky nabízí i 

detailní pohled do zákulisí policejní práce v prostředí švédského 

velkoměsta v 2. polovině 20. století.   

  

Dekker, Ted                                       ZK 2153/1-2  

Hřbitov pátera Hansena  

2 audiodisky (14 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Kriminální psychothriller, ve kterém se prolíná příběh bosenského 

kněze a mladé narkomanky, se odehrává v současnosti v USA.   

 

Dekker, Ted                                      ZK 2154/1-2  

Sběratel nevěst  

2 audiodisky (17 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Kriminální thriller o pátrání po zrůdném sériovém vrahovi, který 

své ženské oběti aranžuje do podivných pozic a nechává u nich 

šifrované vzkazy.   
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Crais, Robert                                     ZK 2157/1-2  

Tajemná řeka   

2 audiodisky (12 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Román ze série příběhů s detektivem Elvisem Colem a jeho 

svérázným přítelem Joem Pikem se odehrává v Louisianě, kde 

oba hledají rodiče známé televizní hvězdy.   

  

Rowland, Laura Joh                          ZK 2161/1-2  

Palác dračího krále  

2 audiodisky (17 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš  

V napínavém příběhu z Eda (Tokia) 17. století šógunův 

vyšetřovatel Sano Ičiró pátrá po tajemném únosci čtyř dam.   

  

Vachek, Emil                                     ZK 2168/1-2  

Zlá minuta  

2 audiodisky (14 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech.  

Dva romány, náležející ke zlatému fondu české detektivky, jsou 

spojeny postavou detektiva Klubíčka, který dosahuje úspěchů 

svými nekonvenčními metodami.  

  

Payne, Laurence                               ZK 2173  

Vražda v křídovém lomu  

1 audiodisk (10 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Napínavá detektivka, v níž se autor kromě běžné kriminální 

zápletky snaží řešit problém neonacionalismu.   

  

Mina, Denise                                     ZK 2175/1-2  

Konec vosí sezóny  

2 audiodisky (15 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna.  
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Detektivní román, který sleduje zničující důsledky sobeckého 

počínání jednoho člověka ve světě zpustošeném hospodářskou 

recesí a zpochybňující vše, co bylo dříve pokládáno za posvátné. 

Nejlepší britská detektivka roku 2012.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 2179/1-2  

Smrtící zrada  

2 audiodisky (13 hod., 17 min.) - MP3. -- Čte Hana Benešová.  

Napínavý příběh z oblíbené série detektivních románů z druhé 

poloviny 21. století, v němž vyšetřovatelka Eva Dallasová řeší 

případ brutálního sériového vraha.   

  

Deaver, Jeffery                                  ZK 2186/1-2  

Tvůj stín  

2 audiodisky (16 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová  

Detektivní thriller z volné série Kathryn Danceové.   

  

Gruber, Michael                                ZK 2190/1-2  

Obratník noci  

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

Napínavý thriller z floridské Miami, kdy pátrání po vrahovi dovede 

hlavního detektiva až do tajemného světa šamanizmu, magie  a 

dávných krvavých rituálů.   

  

Rowland, Laura Joh                          ZK 2195/1-2  

Rudá chryzantéma  

2 audiodisky (15 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Jedenáctá kniha historické detektivní série Sano Ičiró z Japonska 

17. století.   
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Steinhauer, Olen                               ZK 2197/1-2  

Americký špion  

2 audiodisky (17 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Autor završuje svou úspěšnou a kvalitní trilogii špionážních 

thrillerů, jejímž hrdinou je bývalý agent CIA Milo Weaver, agent s 

krycím jménem Turista.  

  

James, P. D.                                      ZK 2305  

Rubáš pro slavíka  

1 audiodisk (13 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Detektivní příběh z Anglie se odehrává v nemocničním prostředí  a 

kromě zajímavé zápletky dává nahlédnout do života britských 

lékařů a ošetřovatelek.   

 

McClure, James                                ZK 2308/1-3  

3x Kramer a Zondi  

3 audiodisky  (31 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel - Tři 

detektivní novely.  Obsahuje: Až se ucho utrhne -- Had -- Čichám, 

čichám člověčinu.  

 

Artom, Guido                                     ZK 2313  

Zmizelí Soudcové  

1 audiodisk (9 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.  

Příběh s kriminální zápletkou byl inspirován skutečnou událostí z 

roku 1934, kdy z Gentské katedrály zmizely dvě deskové malby, 

vrcholné dílo bratří van Eycků.   
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Fielding, Joy                                      ZK 2320/1-2  

Až ji uvidíš  

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

Psychologický román je dramatickým příběhem padesátileté ženy, 

která pátrá po své údajně mrtvé dceři.   

  

Deaver, Jeffery                                  ZK 2327/1-2  

Panoptikum  

2 audiodisky (14 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

Soubor šestnácti psychologických thrillerů přináší ukázku 

povídkové tvorby, obsahující bravurně zvládnuté variace na téma 

zločinu.   

  

Roberts, Nora                                    ZK 2328/1-2  

Smrtící portrét  

2 audiodisky (16 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.  

Detektivní román, ve kterém poručík Eva Dallasová řeší případy 

vražd mladých lidí, které vrah těsně po smrti aranžuje do 

uměleckých pozic a fotografuje.   

 

Gruber, Michael                                ZK 2333/1-2  

Údolí kostí  

2 audiodisky (16 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Druhý případ detektiva Jimmyho Paze, ve kterém je řeší vraždu 

súdánského ropného magnáta.   

  

Fielding, Joy                                      ZK 2348/1-2  

Potok stínů  

2 audiodisky (12 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  
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Nesourodá pětice lidí je spolu nucena nedobrovolně prožít konec 

týdne v Adirondackských horách. Nikdo však netuší, že na ně v 

horách čeká nebezpečí v podobě dvojice sériových vrahů.   

  

Rowland, Laura Joh                          ZK 2377/1-2  

Sněhová císařovna  

2 audiodisky (14 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Dvanáctý díl ze série samurajských historických detektivek zavádí 

Sana Ičiró na vzdálený ostrov, kde musí čelit nadpřirozeným 

silám.   

  

Nesbø, Jo                                           ZK 2397  

Netopýr  

1 audiodisk (10 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Hynek Čermák.  

První díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi.  

  

Deaver, Jeffery                                  ZK 2418/1-2  

Kříže u cesty  

2 audiodisky (17 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

Detektivní thriller v němž se podruhé představuje vyšetřovatelka 

Kathryn Danceová.   

  

Chandler, Raymond                         ZK 2430  

Poslední útočiště  

1 audiodisk (6 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Igor Smržík.  

V knize je shrnuto 12 detektivních povídek a autorův esej " Prosté 

umění vraždy", který se teoreticky zabývá tím, jak napsat dobrou 

detektivku.   
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Chase, James Hadley                       ZK 2443  

Já mu ukážu  

1 audiodisk (7 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.  

Detektivní příběh líčí obtížné situace, které připraví americkému 

novináři v Římě dozor nad šéfovou dcerou.   

  

Fielding, Joy                                      ZK 2445/1-2  

Teď neplač  

2 audiodisky (16 hod., 03 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Psychologický román s detektivní zápletkou líčí osudový zlom v 

životě pětatřicetileté ženy.   

  

Kepler, Lars                                       ZK 2481  

Písečný muž  

1 audiodisk (12 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský.  

Čtvrtý díl detektivní série, kdy komisař Linna musí znovu otevřít 

starý případ a zjistit, jak se stalo, že sedm let mrtvá oběť vraždy, 

doslova přiklopýtá málem až na policii.   

  

Rowland, Laura Joh                          ZK 2491/1-2   

Pavilon z oblaků  

2 audiodisky (16 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Čtrnáctý historický román s detektivní zápletkou, ve kterém v 

hlavní roli opět vystupuje šógunův komoří Sano.  

   

Nesbø, Jo                                           ZK 2511/1-2  

Červenka  

2 audiodisky (14 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Hynek Čermák.  
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Třetí případ detektiva Harryho Holea, ve kterém se potýká s 

tragickým dědictvím norské minulosti, zradou ve vlastních řadách, 

abstinencí i láskou.   

  

Adler-Olsen, Jussi                              ZK 2515/1-2  

Vzkaz v láhvi  

2 audiodisky (18 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra.  

Třetí mrazivý detektivní příběh komisaře Morcka z oddělení Q se 

tentokrát zabývá únosy dětí. V roce 2010 udělen Skleněný klíč - 

cena za nejlepší severský detektivní román.   

 

Robb, J. D.                                         ZK 2516/1-2  

Smrtící imitace  

2 audiodisky (14 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.  

Poručík Eva Dallasová řeší vraždy, ve kterých je patrné, že se 

pachatel rozhodl postupně napodobovat činy známých sériových 

vrahů.   

  

Simenon, Georges                            ZK 2517  

Bratři Ricové  

1 audiodisk (5 hod., 27 min.) – MP3 – Čte Jiří Zavřel.  

Komisař Maigret tentokrát v prostředí amerických gangsterů 

ukazuje nejen skvělou organizaci jedné z jejich četných skupin, 

ale  i otřesnou brutalitu.   

 

Nesbø, Jo                                           ZK 2519  

Lovci hlav  

1 audiodisk (6 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Filip Švarc.  
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Detektivní román ze současného Norska, vypráví příběh tzv. lovce 

hlav, jehož práce se dá specifikovat jako personalistika pro 

horních deset tisíc.  

  

Galbraith, Robert                              ZK 2522/1-2  

Volání kukačky  

2 audiodisky (17 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Petr Oliva.  

Když se slavná modelka Lula vrhne dolů ze svého balkonu v 

londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé k závěru, že šlo  o 

sebevraždu. Lulin bratr má však pochybnosti a najatý soukromý 

detektiv má odhalit pravdu.   

  

Redondo, Dolores                             ZK 2523  

Neviditelný strážce  

1 audiodisk (15 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna.  

Nejúspěšnější španělská detektivka roku 2013. Na břehu řeky 

Baztán je nalezena záhadně zavražděná mladá žena.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 2558/1-2  

Smrtící rozdělení  

2 audiodisky (15 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.  

Další detektivní příběh s hlavní hrdinkou poručíkem Evou 

Dallasovou, která tentokrát řeší dvojnásobnou vraždu známého 

sochaře a jeho milenky.   

  

King, Stephen                                   ZK 2563/1-2  

Ostrov Duma Key  

2 audiodisky (23 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák.  
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Psychologický horor se odehrává na maličkém, téměř pustém 

ostrůvku u pobřeží Floridy.   

 

Cornwell, Patricia Daniels                ZK 2572/1-2  

Posmrtný přístav  

2 audiodisky (15 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Další kriminální román z řady o soudní patoložce Kay Scarpettové 

přináší opět napínavou mrazivou zápletku.   

  

Berthelius, Jenny                              ZK 2578  

Abeceda hrůzy ; Muž s kosou  

1 audiodisk (11 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna Výbor 

dvou detektivních novel.   

  

Deaver, Jeffery                                  ZK 2609/1-2  

Dvanáctá karta  

2 audiodisky (19 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

Šestý případ kriminalisty Lincolna Rhyma a jeho společnice, ve 

kterém se během pouhých dvou dnů pokusí zachránit život mladé 

studentce.  

  

Gruber, Michael                                ZK 2612/1-2  

Noc jaguára  

2 audiodisky (15 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Třetí případ detektiva Jimmyho Paze zavádí čtenáře do Miami na 

počátku 21. století, kde dochází k nevysvětlitelným a téměř 

nadpřirozeným vraždám vlivných lidí.   
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Brown, Dan                                       ZK 2645/1-2  

Inferno  

2 audiodisky (17 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský  

Románový thriller, ve kterém se opět potkáváme s harvardským 

profesorem Robertem Langdonem.   

 

Japrisot, Sébastien                          ZK 2655  

Dáma v autě s brýlemi a puškou  

1 audiodisk (8 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Alena Pávková.  

Detektivní příběh, jehož hrdinkou je mladá dívka, kterou touha 

uvidět moře přivede ke komplikovanému a nebezpečnému 

dobrodružství.   

  

MacDonald, John Dann                    ZK 2662/1-3  

Třikrát havarijní poradce Travis McGee  

3 audiodisky (29 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec -- 

Obsahuje: Volný pád -- V citronovém nebi -- Dívka v balicím papíru.  

Tři detektivní příběhy, v nichž neohrožený samorostlý pátrač 

pomáhá lidem v nesnázích a v ohrožení života.   

  

Rowland, Laura Joh                          ZK 2663/1-2  

Róninova milenka  

2 audiodisky (17 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Dobrodružný detektivní román ze starého Japonska, ve kterém 

samuraj Sano Ičiró vyšetřuje vraždu šógunova mistra obřadů.   

  

Adler-Olsen, Jussi                             ZK 2664/1-2  

Zabijáci  

2 audiodisky (14 hod., 26 min.) - MP3 -- Načetl Filip Sychra.  
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Druhá kniha detektivní série s hlavním protagonistou komisařem 

Morckem, kdy mu za záhadných okolnostech přistane na stole 

vražda dvou sourozenců, která se stala před dvaceti lety.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 2674  

Smrtící vize  

1 audiodisk (12 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.  

Další detektivní příběh z New Yorku roku 2059 s hlavní hrdinkou 

poručíkem Evou Dallasovou. Pomoc v pátrání po surovém vrahovi 

jí tentokrát nabízí i jasnovidka.   

  

Hannah, Sophie                                ZK 2682/1-2  

Vraždy s monogramem  

2 audiodisky (12 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec.   

Nejslavnější postava z pera královny zločinu je zpět. Tento případ 

od autorky S. Hannah je zasazený do Londýna 20. let 20. století – 

ďábelsky chytrý hlavolam plný falešných stop a snadno 

přehlédnutelných, o to však důležitějších detailů řeší legendární 

puntičkář, Hercule Poirot.   

  

May, Peter                                         ZK 2691  

Muž z ostrova Lewis  

1 audiodisk (12 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jiří Dvořák.  

Policejní inspektor Fin Macleod se v rámci vyšetřování brutální 

vraždy vrací na místo svého dětství a dospívání. -- Druhá kniha 

série trilogie z ostrova Lewis. Předchází Skála (1) a Šachové 

figurky (3).  
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Cardetti, Raphaël                             ZK 2695  

Vasalisův paradox  

1 audiodisk (10 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.  

Literární záhada s detektivním podtextem svede dohromady 

Valentinu Saviovou, velmi talentovanou restaurátorku a váženého 

světově proslulého obchodníka s obrazy, Eliase Sterna.   

  

Nesser, Håkan                                  ZK 2702  

Síť  

1 audiodisk (7 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Kriminální příběh je prvním románem ze série přivádějící na scénu 

svérázného komisaře Van Veeterena.   

  

Deaver, Jeffery                                  ZK 2722/1-2  

Příští oběti  

2 audiodisky (16 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

Kriminální thriller se zkušenou policistkou Brynn McKenzieovou, 

která se mimo službu vypraví prověřit volání na tísňovou linku. 

Rutinní akce se však změní v boj o život.   

  

Cimický, Jan                                      ZK 2725  

Oddychový čas  

1 audiodisk (7 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Kamil Švejda.  

Detektivní román z prostředí mladých narkomanů, dealerů drog  a 

nic netušících rodičů.   

  

Yrsa Sigurðardóttir                           ZK 2745/1-2  

Ohnivý anděl  

2 audiodisky (15 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  
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Detektivní thriller v něm advokátka Tóra řeší případ žhářství, ze 

kterého je obviněn mladík postižený Downovým syndromem.   

  

Palov, Chloe M.                                ZK 2756/1-2    

Ohnivé kameny  

2 audiodisky (16 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

První kniha série Caedmon Aisquith vypráví příběh bývalého 

agenta britské tajné služby a fotografky, kteří pátrají po 

odcizeném artefaktu nesmírné ceny.   

  

Crais, Robert                                     ZK 2758/1-2  

L. A. rekviem  

2 audiodisky (14 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák  

Strhující thriller z Los Angeles, ve kterém majitel soukromé 

detektivní agentury Elvis Cole vyšetřuje násilnou smrt mladé ženy. 

Toto vyšetřování posléze přejde do pátrání po masovém vrahovi.   

  

Creasey, John                                   ZK 2775/1-2  

3x inspektor West  

2 audiodisky (22 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

Obsahuje: Dovolená pro inspektora Westa -- Zbraně pro 

inspektora Westa -- Balíčky pro inspektora Westa.   

Soubor tří detektivních románů.   

  

Crais, Robert                                     ZK 2780  

Zapomenutý muž  

1 audiodisk (10 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák.  
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Napínavý příběh, odehrávající se v Los Angeles, kdy detektiv Elvis 

Cole odhaluje děsivé tajemství z dávné minulosti zavražděného 

muže.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 2877/1-2  

Smrtící posedlost  

2 audiodisky (13 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.   

Eva Dallasová, policistka z blízké budoucnosti, opět v boji s 

nelítostnými vrahy.   

  

Doyle, Arthur Conan, Sir                   ZK 2880  

15 případů Sherlocka Holmese  

1 audiodisk (4 hod., 21 min.) - MP3. -- Hrají Svatopluk Beneš 

(Sherlock Holmes), Miloš Kopecký (Dr. Watson) a další -- 

Obsahuje: Sherlock Holmes  a expert -- Sherlock Holmes a případ 

Codex Euricianus -- Sherlock Holmes a případ s Lví hřívou -- 

Sherlock Holmes a případ s motýly Hilesia -- Sherlock Holmes a 

případ s homo ludens -- Sherlock Holmes a podivná známka -- 

Sherlock Holmes a rybářská rovnice -- Sherlock Holmes a smrt na 

střeše -- Sherlock Holmes a kočičí záhada -- Sherlock Holmes a 

případ s včelou -- Sherlock Holmes a případ s houbami -- Sherlock 

Holmes a záhadné zmizení trpaslíka -- Sherlock Holmes a případ s 

ptáky -- Sherlock Holmes a případ s brouky -- Sherlock Holmes a 

ovčí sýr.  

 

Duncan, Lois                                     ZK 2891  

Kdo zabil mou dceru?  

1 audiodisk (10 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková  
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Autobiografický příběh, v němž autorka hledá vraha své 

sedmnáctileté dcery.   

  

Gardner, Erle Stanley                       ZK 2892/1-2  

3x Doug Selby 

2 audiodisky (22 hod., 30 min.) - MP3 - Čte Richard Honzovič -- 

Obsahuje: Okresní prokurátor rýsuje kruh -- Okresní prokurátor 

láme pečeť-- Okresní prokurátor využívá šance.  

Tři detektivní příběhy, jejichž hlavním hrdinou je okresní 

prokurátor v Kalifornii.   

 

Erben, Václav                                    ZK 2923  

Denár v dívčí dlani  

1 audiodisk (10 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Detektivní román, jehož děj se odvíjí kolem cenného 

archeologického nálezu.   

  

Erskine, Barbara                               ZK 2928  

Úkryt před světlem  

1 audiodisk (22 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová.  

Psychothriller z pobřežního městečka v panství Essex se odehrává 

v současnosti, do níž ovšem probleskují vzrušené ozvěny dějů 

minulých.   

  

Fielding, Joy                                      ZK 2941/1-2  

Zachráníš mě ráno  

2 audiodisky (17 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  
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Psychologický román s kriminální zápletkou se odehrává na 

malém městě na Floridě, kde místní obyvatele vyburcuje z 

ospalého stereotypu série vražd mladých dívek.   

 

Palov, Chloe M.                                 ZK 2948/1-2  

Templářská relikvie  

2 audiodisky (17 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Třetí volné dobrodružství antikváře a bývalého špiona Caedmona 

Aisquitha. Svatý grál v rukou novodobých nacistů může přepsat 

osud celého lidstva.   

  

Crais, Robert                                     ZK 2949  

Pravidlo dvou minut  

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

Napínavý román o propuštěném bankovním lupiči, který spolu s 

bývalou agentkou FBI pátrá po vrahovi svého syna.  

  

Fleming, Ian                                      ZK 2968  

James Bond 007: Dr. No  

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

Poprvé se zde čtenářům představuje legendární hrdina řady 

špionážních románů, jehož příběhy zanedlouho po svém vzniku 

doslova zaplavily svět.   

  

Fuks, Ladislav                                   ZK 2995  

Příběh kriminálního rady  

1 audiodisk (10 hod., 20 min.) MP3 - Čte Jiří Pick.  
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Psychologický román s detektivní zápletkou vypráví o obtížném a 

dramatickém pátrání po několikanásobném pachateli dětských 

vražd, které se nakonec tragicky a překvapivě uzavírá.   

  

George, Elizabeth                             ZK 3004/1-2  

Na stopě pravého viníka  

2 audiodisky (26 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.  

Detektivní román zabývající se vraždou dvou mladých lidí, 

nalezených na odlehlém místě anglického vřesoviště.   

  

Gołembowicz, Wacław                     ZK 3015  

15 případů Sherlocka Holmese podruhé  

1 audiodisk (5 hod., 3 min.) – MP3 --- Hrají: Bohuš Záhorský, 

Svatopluk Beneš  

(Sherlock Holmes), Jaromír Spal, Josef Bláha, Jiří Císler (Dr. 

Watson) --  Obsahuje: Brilianty Lorda Sandwiche -- Pohlednice z 

Brightonu -- Opilý pavouk -- Pekelný stroj -- Až do úplného konce -- 

Vyděrači -- Pavouci (I. verze) -- Případ s homolicí (I. verze) -- Případ 

dvou houslistů -- Případ s čtverzubcem -- Třeboňští kapři -- 

Záhadný hlas -- Watsonův případ -- Pavouci (II. verze) -- Případ s 

homolicí (II. verze).   

Případy 1-5 podle knihy Wacława Gołembowicze "Chemické 

případy Sherlocka Holmese" napsal Zdeněk Bidlo, případy 6-15 

napsal Rudolf Čechura ; hudba Petr Skoumal.  

Detektivní povídky. Rozhlasové hry. Nahráno v letech 1965-1989.   
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Truc, Olivier                                       ZK 3039  

Poslední Laponec  

1 audiodisk (10 hod., 49 min.) MP3 -- Čtou Jana Stryková, Igor 

Bareš, Pavel Rímský.  

Na pozadí polární noci, starobylých náboženských tradic a divoké 

rivality pastevců sobů vytváří autor fascinující thriller, který je 

mnohem víc, než jen barvitá exkurze do exotické laponské kultury.  

  

Nesbø, Jo                                           ZK 3050/1-2  

Přízrak  

2 audiodisky (16 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Hynek Čermák.  

Další detektivní případ s norským vyšetřovatelem Harry Holem. 

Strhující příběh autor podává prostřednictvím dvou prolínajících se 

životních osudů rozdílných hrdinů.   

  

Mankell, Henning                             ZK 3067/1-2  

Bílá lvice  

2 audiodisky (14 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Vyorálek.  

Třetí kniha série Kurt Wallander, se odehrává na počátku 90. let 

20. století, kdy je na venkovském statku nalezena zavražděná 

mladá realitní makléřka.   

  

Adler-Olsen, Jussi                             ZK 3070/1-2  

Složka 64  

2 audiodisky (20 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra.  

Čtvrtý díl série detektivních románů o kodaňském policejním 

oddělení Q, které se zabývá odloženými případy zvláštní 

důležitosti.   
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Grangé, Jean-Christophe                 ZK 3074  

Purpurové řeky  

1 audiodisk (14 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Nevysvětlitelná krádež a tři vraždy a dva vyšetřovatelé na dvou 

koncích Francie spolu nesouvisí jen zdánlivě. Postupně do sebe 

začínají oba případy zapadat.   

  

Faye, Lyndsay                                   ZK 3081  

Bohové Gothamu  

1 audiodisk (12 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Martin Písařík.  

Historická detektivka odehrávající se v horkém létě roku 1845 v 

New Yorku.   

  

Galbraith, Robert                              ZK 3082/1-2  

Hedvábník  

2 audiodisky (19 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Petr Oliva.  

Volné pokračování románu "Volání kukačky" s detektivem 

Cormoranem Strikem, který tentokrát řeší případ záhadně 

zmizelého a následně zavražděného spisovatele.   

  

Palov, Chloe M.                                 ZK 3083/1-2 

Templářské tajemství  

2 audiodisky (16 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Čtvrtá kniha z volného pokračování série thrillerů s historickými 

motivy, v nichž v hlavní úloze vystupuje bývalý agent britské tajné 

služby - Caedmon Aisquisth.   
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Robb, J. D.                                         ZK 3088/1-2  

Smrtící klon  

2 audiodisky (12 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová.   

Dvacátý první román ze "smrtící" série detektivních příběhů z 

blízké budoucnosti. Tentokrát se zdá, že proti policii nestojí vrah, 

nýbrž vražedkyně.   

  

Morton, Carson                                 ZK 3094  

Mona Lisa  

1 audiodisk (7 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová  

Výpověď o krádeži nejslavnějšího obrazu z pařížské galerie Louvre 

v prvních letech 20. století.   

  

Yrsa Sigurðardóttir                           ZK 3101/1-2  

Plavba smrti  

2 audiodisky (14 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Další detektivní román s právničkou Tórou, která má před sebou 

snad nejtěžší a nejbolestivější případ, jaký kdy musela řešit.   

  

Rowland, Laura Joh                          ZK 3105/1-2  

Hra s vonným dýmem  

2 audiodisky (16 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Příběh z řady historických detektivek z prostředí starého 

Japonska. Na pozadí skutečné historické události se rozvíjí příběh 

o vraždě, vášni a nejpodivuhodnějším případu, jaký kdy samuraj 

Sano Ičiro musel objasnit.   
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Gulik, Robert van                              ZK 3110  

Pavilón se smuteční vrbou  

1 audiodisk (5 hod., 46 min.) - MP3. -- Čte Richard Honzovič  

Detektivní román, jejímž hrdinou je skutečná historická osobnost - 

čínský soudce Ti Žen-tie.   

  

Gulik, Robert van                              ZK 3111  

Tykev a náhrdelník  

1 audiodisk (5 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Procházka.  

Detektivní případ soudce Ti je věnován pátrání po vzácném 

perlovém náhrdelníku císařovy dcery.   

  

Flynn, Gillian                                     ZK 3140/1-2  

Zmizelá  

2 audiodisky (18 hod., 46 min.) - MP3 -- Čtou Jana Stryková, Jan 

Zadražil.  

Strhující psychothriller, ve kterém je Nick Dunn obviněn z vraždy 

své ženy Amy, která zmizela právě v den oslav jejich pětiletého 

manželství.   

  

May, Peter                                         ZK 3152  

Šachové figurky  

1 audiodisk (12 hod., 21 min.) - MP3 - Čte Jiří Dvořák.  

Třetí díl volné série odehrávající se na ostrově Lewis. Bývalý 

policejní detektiv, Fin Macleod, při vyšetřování nezákonné činnosti 

objeví na dně jezera letadlo se sedmnáct let pohřešovaným 

kamarádem Roddym.   

Trilogie: Skála (1), Muž z ostrova Lewis (2), Šachové figurky (3)  
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Hayes, Terry                                      ZK 3165/1-3  

Já, Poutník  

3 audiodisky (33 hod.,13 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Špionážně kriminální thriller sugestivně vypráví příběh dvou mužů, 

kteří stojí na opačném konci dobra a zla.   

  

Chase, James Hadley                       ZK 3173  

Chytrému napověz  

1 audiodisk (7 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška.  

Napínavý detektivní příběh o záhadných únosech a vraždách mezi 

pašeráky omamných drog a falešnými hráči.   

  

Creasey, John                                    ZK 3174  

Případ Londýn – Austrálie  

1 audiodisk (7 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Lubor Tokoš.  

Detektivní román z řady příběhů o vrchním inspektorovi Westovi.   

 

Fuks, Ladislav                                   ZK 3175  

Příběh kriminálního rady  

1 audiodisk (6 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jan Hartl.  

Psychologický román s detektivní zápletkou vypráví o obtížném  a 

dramatickém pátrání po několikanásobném pachateli dětských 

vražd, které se nakonec tragicky a překvapivě uzavírá.   

  

Läckberg, Camilla                            ZK 3206/1-2 

Andělíčkářka  

2 audiodisky (14 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Junák, Sylva 

Talpová.  
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Detektivní případ vyšetřovatele Patrika Hedströma, který se svými 

kolegy řeší žhářský útok, který odkazuje do minulosti, kdy z 

ostrova Valö záhadně zmizela celá rodina.   

 

May, Peter                                         ZK 3220  

Pán ohně  

1 audiodisk (12 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Jana Plodková, Martin 

Myšička.  

První román z krimi série zasazený do současné Číny, ve kterém 

autor uvádí na scénu zkušeného detektiva Li Jena, americkou 

lékařku Margaret Campbellovou a jejich společný případ muže, 

uhořelého v pekingském parku.   

  

Procházka, Jiří Walker                     ZK 3221  

Mrtvá šelma  

1 audiodisk (11 hod., 7 min.) - MP3  -- Čtou Otakar Brousek, 

Kateřina Janečková, Jiří Klem.  

První ze série detektivních případů Souřadnice zločinu, se 

odehrává v Táboře. Zmizení renomovaného profesora uvede do 

pohybu nejen policejní vyšetřování, ale také svede dohromady 

nesourodou dvojici, která se pustí do pátrání na vlastní pěst.   

  

King, Stephen                                   ZK 3228/1-3  

Talisman  

3 audiodisky (27 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Hororově laděny fantaskní román o věrnosti, procitání, hrůze  a 

tajemství.   
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Highsmith, Patricia                          ZK 3238  

Smrt v labyrintu  

1 audiodisk (9 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Detektivní román odehrávající se převážně v Řecku, je zaměřen 

na psychologii postav a kresbu prostředí.   

 

Lagercrantz, David                           ZK 3271/1-2  

Dívka v pavoučí síti  

2 audiodisky (16 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Martin Stránský.  

Ve čtvrtém dílu Milénia se Lisbeth Salanderová rozhodne riskovat 

vlastní život, aby pomohla chlapci, který může díky svým 

mimořádným schopnostem jako jediný odhalit vraha.   

  

Stevens, Taylor                                 ZK 3272/1-2  

Lovkyně informací  

2 audiodisky (12 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová.  

V prvním románu špionážně kriminální série se představuje  

Vanessa Michael Munroeová, ženská obdoba Jamese Bonda.  

Soukromá agentka pátrá v Africe po dceři naftového magnáta.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 3276/1-2  

Smrtící vzpomínky  

2 audiodisky (12 hod., 53 min.) - MP3 - Čte Hana Benešová.  

Další příběh ve kterém poručík Eva Dallasová řeší vraždu ženy, 

kterou kdysi dobře znala.   

  

Procházková, Iva                              ZK 3294/1-2  

Vraždy v kruhu. Muž na dně  

2 audiodisky (14 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Jan Šťastný.  
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Major Holina se svým týmem vyšetřuje případ násilné smrti 

kladenského policisty, ze kterého se v průběhu vyšetřování 

vyklube vyděrač zvráceného chování.   

  

Nesbø, Jo                                           ZK 3304/1-2  

Policie 

2 audiodisky (16 hod.) - MP3 -- Čte Hynek Čermák -- Obsahuje: 1. 

část. Kapitoly 1-26. -- 2. část. Kapitoly 2752.   

Na místech, kde byly v minulosti spáchány dosud neobjasněné 

zločiny, jsou nalezeni zavraždění policisté, kteří je vyšetřovali. 

Osloský policejní sbor se však musí obejít bez svého nejlepšího 

vyšetřovatele.  

  

Christie, Agatha                                ZK 3309  

Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota  

1 audiodisk (9 hod., 56 min.)  MP3 -- Čte Ladislav Frej.  

Soubor dvanácti kratších detektivních příběhů Hercula Poirota.   

 

Stevens, Taylor                                 ZK 3316/1-2  

Neviňátko  

2 audiodisky (13 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová.  

Již podruhé uvádí autorka na scénu neobvyklou agentku tajných 

služeb, která nemá ve zvyku selhávat a vždy dotáhne svůj úkol do 

konce. Tentokrát je cílem Jižní Amerika a dívenka unesená 

šílenou sektou.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 3317/1-2  

Smrtící zrození  

2 audiodisky (13 hod., 20 min.) – MP3 – Čte Hana Benešová.  
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Kriminální thriller ze série případů Evy Dallasové. Tentokrát řeší 

vraždy dvou účetních a pátrá po známé, která zmizela pár dnů 

před plánovaným porodem.   

  

Hostovský, Egon                               ZK 3325  

Žhář  

1 audiodisk (6 hod., 16 min.) – MP3 – Čte Ladislav Mrkvička.  

Psychologický román o záhadném žháři, který na čas změní celý 

poklidný život zapadlého pohraničního městečka.   

  

Mankell, Henning                             ZK 3341  

Vrazi bez tváře  

1 audiodisk (10 hod., 48 min.) – MP3 – Čte Jiří Vyorálek.  

První kniha série Kurt Wallander. Detektivní román se odehrává 

v 90. Letech 20. Století v malém městečku na jihu Švédska, kdy 

na malé osamocené usedlosti dojde k brutální vraždě starých 

manželů, pro kterou zdánlivě neexistuje žádný motiv.   

  

Deaver, Jeffery                                  ZK 3343  

Sběratel kostí  

1 audiodisk (12 hod., 35 min.) – MP3 – Čte Jan Vondráček.  

Thriller odehrávající se v západní části New Yorku, kdy pomatený 

vrah záměrně za sebou zanechává stopy, které může vyřešit 

pouze zkušený kriminalista Lincoln Rhyme.   

  

Slaughter, Karin                               ZK 3363/1-2  

Město policajtů  

2 audiodisky (13 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Ivana Lokajová.  
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Krimithriller zkušené americké autorky, v němž se novopečená 

policistka ocitne uprostřed případu sériových vražd jejích kolegů.   

  

Mankell, Henning                             ZK 3374  

Psi z Rigy  

1 audiodisk (12 hod., 14 min.) - MP3 - Jiří Vyorálek.  

Druhá kniha detektivní série Kurt Wallander, zavede komisaře 

Wallandera do Lotyšska roku 1991, kde po pádu Sovětského 

impéria oficiální struktury stále ovládají bývalí spolupracovníci 

totalitního režimu těsně propojení s mafií.   

  

Hawkins, Paula                                 ZK 3380  

Dívka ve vlaku  

1 audiodisk (12 hod., 31 min.) - MP3 -- Čtou Tereza Bebarová, 

Petra Špalková, Lucie Pernetová.  

Napínavý příběh, který je velmi blízký obyčejné realitě. Napětí  a 

příběh vzdáleně podobný knize "Zmizelá".   

  

Bonfiglioli, Kyril                                 ZK 3381  

Mortdecai  

1 audiodisk (7 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Lukáš Hlavica.  

Cesta k odhalení tragické nehody profesorky z Oxfordu se ukáže 

být mimořádně spletitá a neohroženého pátrače Charlie 

Mortdecaie čeká řada těžkých zkoušek.   

  

Flynn, Gillian                                     ZK 3384  

Ostré předměty  

1 audiodisk (9 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Lenka Krobotová  
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Mrazivě znepokojivý a čtivý psychothriller z prostředí 

missourijského městečka Wind Gap, kde se odehrály brutální 

vraždy dětí.   

  

Clifford, Francis                                ZK 3385  

Čas je zrádná past  

1 audiodisk (7 hod., 26 min.) - MP3 - Čte Richard Honzovič.  

Kriminální příběh ze Španělska vyúsťuje v rekonstrukci jedné z 

otřesných událostí občanské války.   

 

Minier, Bernard                                 ZK 3386/1-2  

Mráz   

2 audiodisky (19 hod., 16 min.) - MP3 - Čte Jiří Žák.  

Kriminální thriller, odehrávající se v mrazivé atmosféře 

francouzských Pyrenejí, je dovedně namíchaným koktejlem, jehož 

hlavním motivem je krutá odplata za dávné zločiny.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 3387/1-2  

Smrtící nevinnost  

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

Poručík Eva Dallasová vyšetřuje náhlou smrt mladého, všemi 

oblíbeného učitele, která se záhy ukáže jako zákeřná vražda.   

  

Kepler, Lars                                       ZK 3392/1-2  

Stalker  

2 audiodisky (18 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský.  

Pátá kniha detektivní série s hlavním vyšetřovatelem Joonou 

Linnou.   
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Nesbø, Jo                                           ZK 3395/1-2  

Syn  

2 audiodisky (18 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Petr Kubes  

Thriller vypráví o třicetiletém Sonnym, který se v osmnácti letech 

dostal do vězení za dvě brutální vraždy. Roky ve věznici 

jednotvárně plynou až do chvíle, než si Sonny nečekaně vyslechne 

šokující zpověď a vydá se soudit živé i mrtvé.   

  

Clancy, Tom                                      ZK 3402/1-2  

Živý nebo mrtvý  

2 audiodisky (22 hod., 15 min.) - MP3 - Čte Josef Prokop.  

Zkušený americký autor thrillerů nechává tentokrát postavy ze 

svých předchozích děl sejít se a spolupracovat v boji proti 

obávanému teroristovi.   

 

Mankell, Henning                             ZK 3409/1-2  

Usměvavý muž  

2 audiodisky (15 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jiří Vyorálek.  

Román z volné série detektivních thrillerů se švédským 

detektivem Kurtem Wallanderem.  

  

Stančík, Petr                                     ZK 3416 

Mlýn na mumie, aneb, Převratné odhalení komisaře 

Durmana  

1 audiodisk (12 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Maryška, Ivan 

Řezáč.  

V této staropražské detektivce, odehrávající se v roce 1866 na 

historickém pozadí prusko-rakouské války, komisař Durman sice 
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vyšetřuje sérii bizarních vražd, hodně času však věnuje ženským 

vnadám, dobré krmi či zrzavému moku.   

  

Fiker, Eduard                                     ZK 3423/1-2  

Série C-L  

2 audiodisky (12 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Martin Zahálka  

Jedna z prvních moderních českých detektivek začíná velkou 

vlakovou loupeží zásilky bankovek a rozvíjí se do mnoha 

následných zločinů.   

  

May, Peter                                         ZK 3427  

Výjimeční lidé  

1 audiodisk (12 hod., 20 min.) -- MP3 - Čte David Matásek.  

První díl nové série přivádí na scénu profesora biologie, bývalého 

forenzního biologa, Enza Macleoda, který se pouští do řešení 

neobjasněného kriminálního případu.   

  

Klevisová, Michaela                          ZK 3429/1-2  

Ostrov šedých mnichů  

2 audiodisky (12 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Kristýna Kociánová.  

Detektivní příběh odehrávající se na holandském ostrově 

Schiermonnikoog.   

 

Stevens, Taylor                                  ZK 3447/1-2  

Loutka  

2 audiodisky (15 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová.  

Ve třetí sérii kriminálně špionážních thrillerů čeká Vanessu tak 

trochu hororová noční můra. Jejím úkolem bude dopravit ostře 
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sledovanou dívku do tajuplného podzemního světa řízeného 

osobou zvanou Loutkař.   

  

Deaver, Jeffery                                  ZK 3460/1-2  

Sběratel kůží  

2 audiodisky (17 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová.  

Jedenáctý příběh volné řady detektivních případů. Tentokrát 

detektiv Rhyme a policistka Sachsová hledají vraha, který své 

oběti zavléká do podzemní kobky, kde tetovací jehlou, 

napuštěnou jedem, vytváří na jejich tělech šifrované vzkazy.   

  

Erskine, Barbara                               ZK 3462/1-3 

Nejtemnější hodina  

3 audiodisky (24 hod., 22 min.) - MP3  -- Čte Bohdana Majerová.  

Poutavý román s tajemstvím, vraždou i dotekem nadpřirozena. Do 

dění současnosti zasahují dramatické události z válečného období 

roku 1940.   

  

David, Petr                                         ZK 3464  

Staročeský pitaval  

1 audiodisk (6 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová.  

Kniha obsahuje příběhy o vraždách a tragických událostech, jež se 

staly v minulých staletích v České republice. Publikace zároveň 

přináší návrhy výletů na místa, která byla dějištěm popisovaných 

událostí a činů.   

 

Caldwell, Ian                                      ZK 3466/1-2  

Pravidlo čtyř  

2 audiodisky (14 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš  
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Román z univerzitního prostředí odehrávající se o Velikonocích 

roku 1999. Čtenář je postupně zasvěcován do pátrání po 

tajemství renesančního traktátu, které vyústí v sérii tragických 

událostí.   

  

King, Stephen                                   ZK 3469/1-3  

Černý dům  

3 audiodisky (27 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák.  

Druhá kniha série "Talisman". Hororový thriller o sérii vražd v 

západním Wisconsinu, kde řádí tajuplné síly zla. Kniha navazuje 

na kultovní fantasy "Talisman".   

  

Kettner, Vojen                                   ZK 3470  

Superhlubinný vrt a tři blondýnky  

1 audiodisk (8 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Kouklíková, Barbora.  

Detektivní příběh s prvky sci-fi, kde hlavní roli hraje superhlubinný 

vrt a snaha o jeho zneužití jako zbraně. Nechybí tu reje špiónů z 

KGB, několik vražd ale i hrdinství tří navzájem si pomáhajících 

blondýnek.   

  

Doyle, Arthur Conan, Sir                   ZK 3477  

Vánoční příběhy Sherlocka Holmese  

1 audiodisk (2 hod., 6 min.) - MP3 - Čte Petr Kostka - Obsahuje: 

Modrá karbunkule -- Spolek ryšavců.  

Dvě detektivní povídky.   

 

Hidden, David                                    ZK 3481  

Děs  

1 audiodisk (8 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák.  
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Strhující a napínavý thriller, odehrávající se v temných zákoutích 

Paříže a New Yorku.   

  

Rowland, Laura Joh                          ZK 3483/1-2  

Šógunova dcera  

2 audiodisky (18 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Nešťastné náhody, nebo vraždy? Detektiv, nebo pachatel? Sano 

Ičiró má před sebou nejtěžší případ. Další pokračování oblíbené 

série detektivek ze starého Japonska.   

  

Kuhn, Shane                                      ZK 3484/1-2  

Jak zabít svého šéfa  

2 audiodisky (13 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra.  

Vražedně ironický thriller pro všechny vyznavače akce, černého 

humoru a napětí v drsném tarantinovském stylu.   

  

Christie, Agatha                                ZK 3502  

Vražda v Orient-expresu  

1 audiodisk (6 hod., 52 min.) - MP3 -- Čte Pavel Novotný.   

Nejslavnější detektivka, ve které autorka popisuje dobrodružnou 

cestu vybrané společnosti Orient-expresem.   

  

Wallace, Edgar                                 ZK 3512  

Když gangsteři ovládli Londýn  

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

Detektivní román popisuje vpád dvou vyděračských chicagských 

gangů do Londýna.   
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Yrsa Sigurðardóttir                           ZK 3515/1-2  

Pamatuji si vás všechny  

2 audiodisky (13 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková  

Napínavý thriller odehrávající se v mrazivých pustinách západních 

fjordů.   

  

Skačáni, Miroslav                            ZK 3516/1-2  

Příběh muže, který zabíjel z lásky  

2 audiodisky (12 hod., 56 min.) - MP3 - Čte Jiří Kubeš.  

Na půdorysu skutečného kriminálního případu rozebírá autor 

morální a psychologické otázky kolem viny a trestu, především 

pak trestu nejvyššího.   

  

Ives, John                                          ZK 3530 

Strach v hrsti prachu  

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) - MP3  -- Čte Jiří Zavřel.  

Drama čtyř psychiatrů, bojujících o holý život uprostřed pouště, 

kam je z pomsty dopravil uprchlý chovanec ústavu pro duševně 

choré.   

  

Robb, J. D.                                        ZK 3560/1-2  

Smrtící stvoření  

2 audiodisky (13 hod., 6 min.) - MP3  -- Čte Hana Rychetníková.  

Poručík Eva Dallasová je tentokrát pověřena vyšetřováním případu 

sadistického sériového vraha žen, který se "přihlásil" znovu po 

devíti letech.   
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Robb, J. D.                                        ZK 3561/1-2  

Smrtící hrátky  

2 audiodisky (15 hod., 7 min.) – MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Další epizoda z řady detektivních příběhů z New Yorku druhé 

poloviny 21. století. Svérázná kriminalistka Eva Dallasová 

vyšetřuje případ vražd se sexuálním pozadím.   

  

Janeček, Petr                                   ZK 3565  

Krvavá Máry a jiné strašlivé historky  

1 audiodisk (3 hod., 18 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Kniha přináší výběr těch nejzajímavějších tajemných příběhů, 

které kolují v době internetu a mobilních telefonů především mezi 

mladými lidmi u nás v České republice.   

 

Poláček, Karel                                  ZK 3569 

Hlavní přelíčení  

1 audiodisk (2 hod., 42 min.) - MP3 -- Účinkují: František Husák 

(Maršík), Iva Janžurová (Alžběta Válová), Josef Kemr (Barchánek) 

a další -- Obsahuje: Inzerát -- Vkladní knížka -- Podezření -- Koš -- 

Kladívko -- Rozsudek.  

Dramatizace. Příběh železničáře z pražské periferie 20. let 20. 

století, posedlého touhou po majetku, který se stane nejprve 

podvodníkem a nakonec vrahem.  

              

Larsson, Åsa                                     ZK 3584  

Sluneční bouře  

1 audiodisk (12 hod., 9 min.) - MP3 - Čte Jana Stryková.  

Detektivní román odehrávající se v malém městečku na severu 

Švédska.   
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Ingelman-Sundberg, Cat                 ZK 3588  

Brambory na vloupačku  

1 audiodisk (12 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková  

První díl chystané trilogie o svérázné Lize seniorů. Humoristický 

román se satirickými prvky a kriminální zápletkou vypráví příběh 

pětice švédských penzistů, kteří se z nudy vydali na cestu zločinu.   

  

Ingelman-Sundberg, Catharina            ZK 3604  

Půjčiti stříbro, loupiti zlato  

1 audiodisk (11 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Volné pokračování humoristického románu s kriminální zápletkou 

"Brambory na vloupačku", nás zavádí za známou pěticí důchodců, 

kteří se vydali do Las Vegas, aby získali peníze pro svůj fond.  

 

Robb, J. D.                                        ZK 3605/1-2  

Smrtící kalich  

2 audiodisky (14 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Thriller z kriminální řady z New Yorku blízké budoucnosti.  

Vyšetřovatelka Eva Dallasová řeší případ vražd církevních činitelů.   

  

Rollins, James                                  ZK 3654/1-2  

Krvavé evangelium  

2 audiodisky (22 hod., 40 min.) - MP3  Čte František Dočkal.  

Mysticky laděný dobrodružný thriller s doteky nadpřirozena je 

úvodním románem série Řád Sangvinistů a rozkrývá fatální 

tajemství ztraceného Kristova evangelia.   
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Kepler, Lars                                      ZK 3678/1-2  

Hypnotizér  

2 audiodisky (21 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Detektivní román s psychologickými prvky, v němž hlavní hrdina, 

který byl kdysi obviněn z manipulace svých pacientů během 

hypnózy a této metody se zřekl, ji musí opět použít.   

  

King, Stephen                                   ZK 3684  

Cujo  

1 audiodisk (13 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Hana Makovičková.  

Napínavý román slavného autora hororů, líčí proměnu malého 

poklidného městečka, v němž se objeví bernardýn, nakažený 

vzteklinou.   

  

King, Stephen                                   ZK 3685 

Čtyři roční doby  

1 audiodisk (22 hod., 5 min.) - MP3  -- Čte Jaroslav Doleček - 

Obsahuje: Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank: 

příběh o věčné naději -- Nadaný žák: příběh  o zkaženosti -- Tělo: 

příběh o nevinnosti -- Dýchací metoda: příběh o smrti a přežití.  

Povídky.   

  

Klíma, Josef                                      ZK 3697  

Radikální řez  

1 audiodisk (9 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Detektivní román odehrávající se v cikánské čtvrti malého města, 

je nejen napínavou četbou, ale i zajímavou studií o mezilidských 

vztazích.   
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Lindgren, Minna                               ZK 3711  

Babičky: mrtvý kuchař : Siiri, Irma a Anna-Liisa na stopě  

1 audiodisk (10 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Daniela Bartáková.  

Svérázný a zároveň humorný detektivní příběh odehrávající se ve 

zdánlivě poklidném finském domově důchodců. Brilantní finská 

variace na slečnu Marplovou.   

  

Bjørk, Samuel                                   ZK 3713/1-2  

V lese visí anděl  

2 audiodisky (14 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Petra Špalková.  

Norský detektivní thriller, ve kterém chladnokrevný vrah dětí 

rozehrává krutou hru s dvojicí vyšetřovatelů.   

  

Caruso, Giacinta                               ZK 3715  

Magický čtverec Albrechta Dürera  

1 audiodisk (8 hod., 56 min.) - MP3 - Čte Hana Benešová.  

Román se odehrává ve dvou časových rovinách: v první z nich 

sledujeme detektivní příběh odehrávající se v současnosti, druhá 

popisuje život slavného norimberského malíře Albrechta Dürera.   

  

Stevens, Taylor                                 ZK 3716/1-2  

Úlovek  

2 audiodisky (13 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Majerová.  

Čtvrtá část z volné řady napínavých thrillerů s jedinečnou hrdinkou 

Vanessou, která tentokrát prchá do Džibuti, aby se tam na čas 

ukryla před ne zrovna legální minulostí, odpovědností a před 

výčitkami svědomí.   
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Robb, J. D.                                        ZK 3719/1-2  

Neomylný instinkt  

2 audiodisky (18 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

V dalším ze svých případů stojí newyorská vyšetřovatelka Eva 

Dallasová proti sériovému vrahovi, jehož už jednou dostala za 

mříže.  

  

King, Stephen                                  ZK 3728/1-2  

Pan Mercedes  

2 audiodisky (15 hod., 40 min.) – MP3 – Čte Jiří Žák.  

První kniha série Bill Hodges. Thriller dává nahlédnout do mysli 

vyšinutého vraha, který v ukradeném mercedesu úmyslně vjede 

do fronty lidí na chodníku.   

  

May, Peter                                        ZK 3737/1-2  

Ostrov Entry  

2 audiodisky (16 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Jiří Dvořák.  

Detektivní příběh se odehrává na ostrově Entry s pouhou stovkou 

obyvatel, kde nejbohatší z nich je nalezen ve svém domě 

zavražděný.   

  

Littell, Robert                                    ZK 3743  

Amatér   

1 audiodisk (9 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš.  

Kryptograf Charlie Heller se během pátrání po vrazích své 

snoubenky zaplete do nebezpečné hry mezinárodní špionáže.   
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Brannan, J.                                        ZK 3744  

Původ  

1 audiodisk (11 hod., 28 min.) – MP3 – Čte Filip Sychra.  

Poutavý sci-fi thriller, ve kterém vědkyně NASA Lynn a její tým 

objeví v Antarktidě zmrzlé, patrně lidské, tělo – staré nejspíš 

čtyřicet tisíc let, ale oděné v moderním oblečení. Než o něm 

stihnou zjistit víc, někdo na tým spáchá atentát, ze kterého 

vyvázne živá jen Lynn. Společně s bývalým manželem se pokouší 

odhalit, kdo jí usiluje o život, ale i záhadný původ neznámé bytosti.   

  

Faye, Lyndsay                                   ZK 3746  

Lovci vran  

1 audiodisk (12 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Martin Písařík.  

Volné pokračování historické detektivní série. Netradiční detektiv 

se věnuje řešení zdánlivě nevysvětlitelných případů z americké 

metropole poloviny 19. století.   

 

Rollins, James                                  ZK 3749/1-2  

Nevinná krev  

2 audiodisky (21 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Druhý díl série mysticky laděných dobrodružných thrillerů s doteky 

nadpřirozena pokračuje v rozkrývání fatálního tajemství 

ztraceného Kristova evangelia.  

  

Fielding, Joy                                      ZK 3753/1-2  

Povídej, co vidíš  

2 audiodisky (13 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová  

Bailey Carpenterová je mladá, krásná a má před sebou skvělou 

kariéru vyšetřovatelky. Svět se jí zhroutí ve chvíli, kdy je během 
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jedné pátrací akce brutálně napadena a znásilněna neznámým 

mužem.   

  

Bussi, Michel                                    ZK 3760/1-2   

Vážka  

2 audiodisky (14 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Hana Benešová  

Kdo vlastně přežil pád letadla letící z Istanbulu? Výborně 

vygradovaný thriller, odehrávající se ve dvou dějových rovinách.  

  

Robb, J. D.                                         ZK 3837/1-2  

Neprůstřelné alibi  

2 audiodisky (13 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková  

Další z řady detektivních románů s oblíbenou hlavní hrdinkou 

policistkou Evou Dallasovou, která tentokrát vyšetřuje případ 

sériových vražd, jež spolu na první pohled nic nespojuje.  

 

Robb, J. D.                                         ZK 3840/1-2   

To se ti jen zdá  

2 audiodisky (14 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková  

Další detektivní příběh z New Yorku blízké budoucnosti s hlavní 

hrdinkou poručíkem Evou Dallasovou.  

  

Mankell, Henning                             ZK 3847/1-2  

Ve slepé uličce: případy komisaře Wallandera Henning  

2 audiodisky (19 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Jiří Vyorálek  

Pátý román z volné série detektivních thrillerů se švédským 

detektivem Kurtem Wallanderem.  
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Kuťák, Jaroslav                                 ZK 3865  

Smrt pod sedmým grýnem  

1 audiodisk (10 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha  

Soukromý detektiv Karel Schwarz vyšetřuje nález těla mrtvého 

chlapce, který se ztratil ze skautského tábora v období sovětské 

okupace Československa.  

  

Leblanc, Maurice                              ZK 3885  

Arsene Lupin kontra Herlock Sholmes: blondýnka  

1 audiodisk (5 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Heda Čechová  

Na pozadí detektivní zápletky se odvíjí vzrušující i humorný zápas 

mezi veselým, nápady sršícím Lupinem, který vyniká smyslem pro 

improvizaci, a metodickým Sholmesem s železnou logikou a 

téměř zázračnou předvídavostí.  

  

Brown, Sandra                                  ZK 3886/1-2  

Nízký tlak  

2 audiodisky (17 hod.) - MP3 -- Čte Milada Čechová  

Napínavý román o pátraní po vrahovi mladé dívky, které po letech 

znovu otevře sestra zavražděné vydáním knihy Nízký tlak, kde 

popisuje tragickou událost.   

 

Rowland, Laura Joh                          ZK 3890/1-2  

Vějíř s kosatci  

2 audiodisky (17 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš  

Závěrečný román kultovní historicko-detektivní série ze starého 

Japonska rozehrává zřejmě nejnebezpečnější případ dobrodružné 

kariéry samurajského vyšetřovatele Sana Ičiró.   
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Le Breton, Auguste                           ZK 3905  

Sicilský klan  

1 audiodisk (7 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Kriminální příběh sugestivně líčí atmosféru světa organizovaného 

zločinu a psychologii zločinců.  

  

Riddle, A. G.                                      ZK 3941/1-2  

Tajemství původu. Svazek druhý, Atlantský mor  

2 audiodisky (15 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra  

V dalším pokračování technothrilleru Tajemství původu se světem 

přežene smrtící pandemie, atlantský mor. Doktorka Kate  

Warnerová hledá lék na smrtící chorobu v dávné genetické historii 

lidstva a objevuje pravdu, která je více než šokující.  

  

Highsmith,  Patricia                         ZK 3945  

5x Tom Ripley  

1 audiodisk (4 hod., 29 min.) - MP3 - Účinkují Jan Vondráček, Jana 

Stryková, Martin Zahálka  

Romány s Tomem Ripleym jsou příběhy více o zločinu, než 

detektivky. V těchto pěti románech se Tom Ripley nenuceně 

pohybuje jako: vážený občan (čili podvodník), milující manžel (čili 

vrah), bohatý obchodník (čili vyděrač) či znalec umění(čili mafián).  

  

Robb, J. D.                     ZK 3950/1-2  

Téměř bez šance   

2 audiodisky (13 hod., 33 min.) - MP3 - Čte Hana Rychetníková   

Další z řady detektivních románů s hlavní hrdinkou policistkou 

Evou Dallasovou, která tentokrát řeší případ korupce a vražd 

přímo mezi policisty.   



72  
  

Hidden, David            ZK 3960  

Děti boží  

1 audiodisk (8 hod., 28 min.) - MP3 - Čte Jiří Žák  

Napínavý thriller volně navazuje na knihu Děs. Bývalý francouzský 

legionář Adrien se tentokrát ocitá na mexicko-americké hranici, 

která je tichým svědkem únosů malých chlapců.   

  

Himes, Chester B.          ZK 3962/1-2  

3x černý Harlem  

2 audiodisky (23 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Pavel Chovanec -- 

Obsahuje: Jak přišla bavlna do Harlemu – Z lásky k Imabelle -- 

Horký den, horká noc  

Tři detektivní novely spojuje svérázné prostředí newyorského 

Harlemu a dvojice černošských detektivů.  

 

Robb, J. D.                ZK 3979/1-2  

Smrtící sliby   

2 audiodisky (13 hod., 57 min.) - MP3 - Čte Hana Rychetníková  

Další příběh kriminalistky Evy Dallasové, která se se svou typickou 

tvrdohlavostí a vytrvalostí zakousne do vyšetřování zavražděné 

kolegyně.   

  

Hannah, Sophie            ZK 3981  

Zavřená truhla  

1 audiodisk (10 hod., 8 min.) – MP3 - Čte Zdeněk Hruška  

V dalším příběhu z pera následovnice Agathy Christie se Hercule 

Poirot vrací, aby společně s detektivem Catchpoolem objasnili 

úmrtí  
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na panství spisovatelky dětských detektivních knih, lady 

Playfordové.   

 

Bjørk, Samuel             ZK 3990/1-2  

Sova  

2 audiodisky (12 hod., 18 min.) - MP3 - Čte Petra Špalková  

Druhý detektivní případ dvojice vyšetřovatelů Holgera Muncha a 

Mii Krügerové - v lese nedaleko Osla je nalezeno tělo mrtvé dívky, 

rituálně naaranžované uprostřed sovího peří.   

  

Macek, Petr                                       ZK 4002  

Sherlock Holmes  

1 audiodisk (7 hod., 28 min.) - MP3 - Účinkují Jan Přeučil, Jiřina 

Bohdalová, Vladimír Brabec.  

Nejslavnější literární detektiv se ve variaci českého autora vloží do 

špionážních her nacistického Německa.   

 

Rywiková, Nela                                  ZK 4008  

Dům číslo 6  

1 audiodisk (9 hod., 45 min.) - MP3 - Čte Martin Zahálka.   

Románová prvotina s detektivní zápletkou líčí osudy obyvatel 

chátrajícího domu, postaveného uprostřed rozpadajícího se 

průmyslového komplexu Vítkovických železáren.   

  

May, Peter                                         ZK 4011  

Čtvrtá oběť   

1 audiodisk (12 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Jana Plodková, Martin 

Myšička.  
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Druhý případ z řady "čínských thrillerů", v němž americká 

patoložka a čínský detektiv vyšetřují sérii rituálních vražd.   

  

Christie, Agatha                                ZK 4015  

Záhada na zámku Styles  

1 audiodisk (8 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna.  

Detektivní román, kde Hercule Poirot řeší záhadu násilné smrti 

staré bohaté majitelky venkovského sídla.   

 

Kopřiva, Štěpán                                ZK 4025/1-2  

Rychlopalba  

2 audiodisky (14 hod., 55 min.) - MP3 -- Čte Ludvík Král.   

Kriminální román českého prozaika, scénáristy a autora 

komiksových libret je příběhem policejního příslušníka, který se 

rozhodne vyhovět prosbě bývalého spolužáka a pátrá po jeho 

zmizelé neteři.   

  

Praha noir                                          ZK 4055  

1 audiodisk (10 hod., 26 min.) - MP3. -- Čtou Jaromír Dulava, 

Viktor Dvořák, Hana Maciuchová -- čtrnáct povídek předních 

českých spisovatelů  

Čtrnáct detektivních a tajemných povídek známých českých 

autorů, které spojuje místo děje - Praha.   

 

Johnsrud, Ingar                                  ZK 4057  

Vídeňské bratrstvo  

1 audiodisk (11 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Petr Stach.  

Kriminální thriller s vyšetřovatelem Fredrikem Beierem z prostředí 

sekty, kde došlo k masové vraždě.   
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Deaver, Jeffery                                  ZK 4067  

Tanečník  

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

Detektivní thriller se zkušeným kriminalistou Lincolnem Rhymem, 

jehož protivníkem je v tomto případě profesionální zabiják, který 

má na příkaz ohroženého gangstera do dvou dnů zabít 

nepohodlné svědky.   

  

Simenon, Georges                             ZK 4068  

Maigret a jeho mrtvý  

1 audiodisk (7 hod., 40 min.) - MP3 - Čte Jan Vlasák.  

Detektivní novela o pátrání komisaře Maigreta po pachatelích 

surové vraždy.   

  

Coelho, Paulo                                    ZK 4073/1-2  

Vítěz je sám  

2 audiodisky (14 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.  

Kriminální román ze zákulisí canneského filmového festivalu je i 

propracovanou studií marnosti slávy a moci.   

  

Abbott, Rachel                                   ZK 4079  

Zabij mě znovu  

1 audiodisk (11 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Simona Postlerová.  

Psychologický thriller, v němž šéfinspektor kriminální policie, Tom 

Douglas, řeší brutální vraždu ženy.  

  

Nesbø, Jo                                           ZK 4080 

Švábi  

1 audiodisk (12 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Hynek Čermák.  
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Druhý případ detektiva Harryho Holea, ve kterém řeší vraždu 

norského velvyslance v thajském hotelu.   

 

Žamboch, Miroslav                            ZK 4084  

Líheň. II. Královna smrti  

1 audiodisk (9 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Lucie Fiona Šternerová, 

Radim Jíra.  

Pokračování dobrodružného románu s detektivními prvky se i 

tentokrát odehrává v Praze.   

  

Horská, B. M.                                     ZK 4085  

Brouk   

1 audiodisk (9 hod., 47 min.) - MP3 - Čte Lucie Fiona Šternerová.   

Detektivní příběh, ve kterém detektivní inspektorka Elen Jollyová 

řeší náhlé zmizení mladé dívky a mladého muže. Kniha získala 

cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivku roku 2014.  

  

Grey, Zane                                         ZK 4086/1-2  

Navzdory dálkám  

2 audiodisky (13 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Dobrodružný román z prostředí stavby transkontinentální 

telegrafní linky v USA na počátku 60. let 19. století.  

  

Galbraith, Robert                             ZK 4092/1-2  

Ve službách zla  

2 audiodisky (23 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský  

Třetí případ Cormorana Strika a jeho asistentky Robin, ve kterém 

se vydávají po stopách vraha z minulosti, který jim posílá kusy 

lidských těl.  
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Robb, J. D.                                          ZK 4099  

Každý má motiv  

1 audiodisk (15 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Detektivní román ze série případů z nedaleké budoucnosti, v nichž 

v hlavní roli vystupuje neohrožená vyšetřovatelka Eva Dallasová.  

  

Läckberg, Camilla                            ZK 4105/1-2  

Krotitel  

2 audiodisky (14 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Sylva Talpová.  

Detektivní případ vyšetřovatele Patrika Hedströma a jeho kolegů, 

ve kterém řeší případ nešťastné nehody, kdy na zasněžené silnici 

srazilo auto polonahou, dezorientovanou patnáctiletou dívku, 

která před čtyřmi měsíci beze stopy zmizela z místní jezdecké 

školy.   

  

Dán, Dominik                                    ZK 4110  

Básník  

1 audiodisk (11 hod.,45 min.) - MP3 -- Titul ve slovenštině. -- Čte 

Marián Geišberg.  

Detektivní román současného slovenského autora, ve kterém 

mladý vyšetřovatel Richard Krauz s kolegou pátrá po vrahovi, 

který na sebe upozorňuje ukradenými básněmi, které jim posílá.   

  

Minier, Bernard                                 ZK 4111/1-2  

Tma  

2 audiodisky (18 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Jiří Žák.  

Závěrečný díl detektivní trilogie, s kriminalistou Martinem 

Servazem. Tentokrát se někdo snaží zničit rozhlasovou 

moderátorku.   
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Navazuje na: Mráz, Kruh.  

  

Kepler, Lars                                       ZK 4113 

Playground  

1 audiodisk (12 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Tereza Bebarová  

Úvodní díl mysteriózní řady thrillerů Hřiště z oblasti temných 

zraněných zákoutí lidské mysli. Napínavá série na hranici reality  a 

šílenství.   

  

Klevisová, Michaela                          ZK 4129/1-2  

Kroky vraha  

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

Detektivní román, odehrávající se v současnosti v jedné pražské 

vilové čtvrti, kde krátce po sobě dojde k vraždám dvou žen.   

  

Crais, Robert                                      ZK 4136  

Zloději lidí  

1 audiodisk (8 hod., 54 min.) - MP3 - Čte Filip Čáp  

Pokračování série krimi thrillerů, kde budou opět zločinu na stopě  

žoldéř Joe Pike společně se soukromým  detektivem Elvisem 

Colem.   

  

Mankell, Henning                              ZK 4141/1-2  

Pátá žena : případy komisaře Wallandera  

2 audiodisky (15 hod., 29 min.) - MP3 - Čte Jiří Vyorálek  

Šestý román z volné série detektivních thrillerů se švédským  

detektivem Kurtem Wallanderem.   
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Minier, Bernard, 1960                      ZK 4142/1-2  

Kruh  

2 audiodisky (19 hod., 6 min.) - MP3 - Čte Jiří Žák  

Druhý díl detektivní trilogie, ve které detektiv Martin Servaz 

vyšetřuje vraždu ženy a místního chovatele psů.   

  

Lehane, Dennis                                 ZK 4143/1-2  

Pod rouškou noci   

2 audiodisky (18 hod., 20 min.) - MP3 - Čte Pavel Rímský  

Thriller, odehrávající se ve 20. letech 20. století v Bostonu, kde 

vládne jazz, prohibice, ilegální palírny, zločinecké organizace, 

korupce.  

  

Robb, J. D.                                          ZK 4157/1-2  

Měj se na pozoru   

2 audiodisky (15 hod., 2 min.) - MP3 - Čte Hana Rychetníková  

V nedaleké budoucnosti vyšetřuje další nebezpečný případ 

neohrožená policistka Eva Dallasová.   

  

Masterton, Graham                           ZK 4164/1-2  

Bílé kosti  

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

Temný thriller z irského Corku. Podaří se komisařce vyřešit rituální 

vraždy spáchané před desítkami let, než brutální vrah udeří znovu.   

 

Crais, Robert                                      ZK 4171  

Podezřelý  

1 audiodisk (9 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp  
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Policista Scott James řeší spletitý kriminální případ s vydatnou 

pomocí vlčáka Meggie.   

 

Macho, Milan                                    ZK 4173  

Fotbal v drápech smrti: první český fotbalový thriller  

1 audiodisk (11 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Napínavé a zábavné čtení z pera známého sportovního publicisty a 

novináře. Autor thrilleru se nechal volně inspirovat prostředím 

fotbalu, které je poznamenáno řadou skandálů, korupčních afér a 

špinavých intrik.   

 

Nesbø, Jo                                           ZK 4184 

Krev na sněhu  

1 audiodisk (5 hod., 24 min.) - MP3 - Čte David Novotný  

Psychologicko-kriminální román z Osla 70. let 20. století je osobní 

výpovědí mladého nájemného vraha.  

  

Simenon, Georges                            ZK 4185  

Maigret. Je tu Felicie  

1 audiodisk (5 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Jan Vlasák  

Komisař Maigret vyšetřuje vraždu staršího, usedlého muže, 

přezdívaného Pirát. Jediným potenciálním svědkem je Felicie, 

dívka, která u oběti pracovala jako služka.   

  

Adler-Olsen, Jussi                              ZK 4188  

Marco  

1 audiodisk (12 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Igor Bareš  
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Pátý román z kriminální série o kodaňském policejním oddělení 

Q. V centru dění je tentokrát nezletilý italský přistěhovalec a 

podvody v projektu rozvojové pomoci v Africe.    

  

Dán, Dominik                                     ZK 4201  

Bestie  

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

Detektivní román současného slovenského autora, odehrávající se  

v devadesátých letech minulého století, zachycuje úmorné, čtyři 

roky trvající pátrání po sériovém a bestiálním vrahovi žen.   

Deaver, Jeffery                                   ZK 4202/1-2  

Ocelový polibek   

2 audiodisky (22 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal  

Dvanáctý příběh volné řady detektivních případů, ve kterém 

vyšetřovatelé Rhyme a Sachsová mají co do činění s nadmíru 

inteligentním zabijákem. Vražednou zbraní může být cokoli, když 

víte, jak to použít.   

  

Larsson, Åsa                                      ZK 4208  

Prolitá krev  

1 audiodisk (11 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jana Stryková  

Detektivní příběh z dalekého severu, ve kterém se Rebecka 

Martinssonová zapojuje do složitého pátrání.   

  

Minier, Bernard                                 ZK 4212/1-2  

Zkurvenej příběh   

2 audiodisky (18 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský, Prokop 

Rímský.  
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Kriminální thriller, odehrávající se tentokrát na malém 

severoamerickém ostrově Glass Island, který je po celý rok pod 

příkrovem mlhy a deště. A právě zde žije šestnáctiletý Henry, 

jehož přítelkyně byla zavražděna.   

  

Dán, Dominik                                    ZK 4214/1-2  

Rudý kapitán  

2 audiodisky (14 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Martin Stránský.  

Detektivní román současného slovenského autora, odehrávající se 

v roce 1992, zachycuje vyšetřování vraždy kostelníka  v 

nejmenovaném, fiktivním velkoměstě.   

Fiker, Eduard                                     ZK 4222  

Paklíč  

1 audiodisk (6 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Václav Knop.  

Humoristický detektivní román, ve kterém proti bandě podvodníků 

v čele s nepravým policejním inspektorem, bojuje spisovatel 

detektivních románů spolu se svou ženou.  

  

Kepler, Lars                                       ZK 4223/1-2   

Lovec králíků  

2 audiodisky (22 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský.  

Šestá kniha ze série krimi románů. Tentokrát Joona Linna 

vyšetřuje děsivé vraždy, které provází básnička o malých 

králíčcích končících v pekle.   

  

Bley, Mikaela                                     ZK 4225/1-2   

Déšť smývá stopy  

2 audiodisky (9 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Simona Peková.  
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Psychologický thriller, ve kterém jednoho chladného, deštivého 

dne zmizí z tenisové haly v centru Stockholmu osmiletá holčička 

Lycke. Kam se poděla a je možné, že by zmizela bez jakékoli 

stopy?  

  

Bauer, Jan                                          ZK 4226   

Tajemství královnina zpovědníka 

1 audiodisk (7 hod.,45 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš.  

Historická detektivka, ve které zpovědník manželky českého krále 

Václava III., cisterciácký mnich Bartoloměj, pátrá po skutečném 

vrahovi posledního krále přemyslovské dynastie a vydává se tak 

na dobrodružnou pouť plnou nástrah a nebezpečných setkání.   

Crais, Robert                                     ZK 4228    

Temnota  

1 audiodisk (8 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp.  

Napínavý příběh s ústřední postavou soukromého očka, detektiva 

Elvise Colea.   

  

Robb, J. D.                                         ZK 4232/1-2  

Riskovat se musí  

2 audiodisky (14 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková  

Další detektivní thriller z blízké budoucnosti s poručíkem Evou 

Dallasovou, která v něm řeší případ zdánlivě loupežné vraždy 

mladé ženy. Když ale následují další dvě, je jasné, že vše je jinak, 

dokonce bude v ohrožení i sama Eva.   

  

King, Stephen                                   ZK 4233/1-4  

Svědectví   

4 audiodisky (47 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák  
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Syrový postapokalyptický román je řazený k autorovým nejlepším 

dílům. Rozehrává téma boje s katastrofální epidemií nevyléčitelné 

nakažlivé choroby, která vyhubí takřka celé lidstvo.   

  

Hawkins, Paula                                 ZK 4240  

Do vody  

1 audiodisk (11 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jitka Ježková, Jana 

Stryková, Lucie Pernetová  

Anglický thriller o tajemné tůni v Beckfordu, kde končí životy žen, 

které se staly nepohodlnými pro tento svět.   

  

 

Šifra mistra Leonarda                       ZK 4254  

1 audiodisk (2 hod., 18 min.) - MP3 -- Přepis filmu s komentářem.  

Režie filmu z roku 2006 Ron Howard podle předlohy 

stejnojmenného bestselleru Dana Browna z roku 2003.   

Románový thriller o dobrodružné cestě za tajemstvím svatého 

grálu.   

  

Muži, kteří nenávidí ženy                  ZK 4257  

1 audiodisk (2 hod., 21 min.) - MP3  -- Přepis filmu s komentářem 

podle knihy Stiega Larssona Milénium 1. - Režie Niels Arden 

Oplev.   

Detektivní román, jehož zápletku tvoří již čtyřicet let starý 

kriminální případ.  

 

Lapeña, Shari                                     ZK 4263  

Manželé odvedle  

1 audiodisk (11 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.   
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Psychologický thriller o tom, čeho všeho jsou lidé pod tlakem 

okolností schopni. Zoufalí manželé pátrají po své malé dcerce, 

kterou jedné letní noci kdosi unesl z postýlky.   

  

Crais, Robert                                       ZK 4265  

První pravidlo  

1 audiodisk (9 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp.  

Thriller s kriminální zápletkou, jehož hlavními postavami jsou 

bývalý policista a žoldnéř Joe Pike a soukromý detektiv Elvis Cole. 

Tentokrát stojí proti vražedné srbské mafii.   

  

 

Robb, J. D.                                          ZK 4267/1-2  

Odplata tě nemine   

2 audiodisky (14 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Další kriminální román z rozsáhlé série, jejíž hrdinkou je 

nekompromisní a drsná komisařka Eva Dallasová.   

  

Lüdemann, Hans-Ulrich                    ZK 4300   

Samba nezní pro mrtvé  

1 audiodisk (8 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.  

Volné literární zpracování historie zločinů spáchaných na 

brazilských Indiánech v roce 1968.   

  

Maas, Peter                                       ZK 4309  

Serpico  

1 audiodisk (13 hod.,47 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Donquichotský osud poctivého člověka v řadách zkorumpovaného 

policejního sboru je námětem tohoto románu.   
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MacDonald, John D.       ZK 4310/1-2  

3x detektiv amatér Travis  

2 audiodisky (28 hod., 45 min.) – MP3 - Čte Richard Honzovič -- 

Obsahuje: Tmavší než jantar -- Dlouhý levandulový pohled -- 

Skořicová pleť.  

Tři detektivní příběhy.  

  

Kemelman, Harry                              ZK 4319  

Rabín v pátek zaspal  

1 audiodisk (6 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Spal.  

Detektivní román z amerického prostředí vypráví o svérázném 

životě židovské čtvrti v pobřežním městečku na Atlantickém 

břehu.   

  

Doughty, Louise                                ZK 4328/1-2  

Ulička Apple Tree Yard  

2 audiodisky (15 hod., 41 min.) – MP3 – Čte Marcela Šiková  

Thriller anglické autorky líčí marný pokus atraktivní genetičky 

Yvonne žít dvojí život. Za nevěru nakonec mladá žena zaplatí 

hodně vysokou cenu, její život směřuje ke ztrátě dosavadních 

jistot  a nakonec i k obvinění z vraždy.  

  

Lagercrantz, David                            ZK 4332/1-2  

Muž, který hledal svůj stín  

2 audiodisky (16 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Martin Stránský  

V pátém, volném, pokračování Milénia se opět spojí schopnosti 

investigativního novináře Mikaela Blomkvista a sociopatické 

hackerky Lisbeth Salanderové.    
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Škvorecký, Josef                                ZK 4347  

Konec poručíka Borůvky  

1 audiodisk (8 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Michal Roneš – 

obsahuje: detektivní žalozpěv – Omluvte slečnu Peškovou – Divná 

archeologie – Ornament v trávě – Případ červených šlí – 

Fredoledo – Piráti.  

Třetí kniha tragikomických detektivek z konce 60. let,  v nichž se 

poručík Borůvka dostává do konfliktu se Státní bezpečností.   

  

 

McBain, Ed                                         ZK 4365  

Šilhavý medvídek  

1 audiodisk (10 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Detektivní román je dalším pokračováním série s detektivem 

Matthewem Hopem.   

  

Christie, Agatha                                 ZK 4377  

Opona  

1 audiodisk (8 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna.  

Detektivní román, kterým se anglická autorka, královna zločinu, 

navždy rozloučila s oblíbeným literárním hrdinou.   

  

Nauman, Pavel                                   ZK 4378  

Dlouhý stín času   

1 audiodisk (11 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Táborský.  

Detektivní příběh, ve kterém se autor snaží nejen o napínavé 

vyprávění dobře konstruovaného příběhu rafinované vraždy, ale  i 

o psychologický výklad myšlenkového světa hrdinů.   
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Dán, Dominik                                    ZK 4394/1-2  

Popel všechny zarovná  

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

Kriminální román z Bratislavy, odehrávající se v devadesátých 

letech, zachycuje nejen pátrání po pachatelích dvou zločinů, ale i 

tehdejší složitou společenskou a politickou situaci.   

  

 

 

 

Simenon, Georges                              ZK 4413  

Sedm křížků a jeden ministrant  

1 audiodisk (4 hod., 8 min.) - MP3 -- Obsahuje: Sedm křížků v 

notesu -- Ministrantovo svědectví. -- Čte Jiří Kadlec.  

Dvě detektivní novely se společným motivem dítěte jako 

bezděčného svědka vraždy.  

  

Brown, Sandra                                   ZK 4416/1-2  

Skryté zlo  

2 audiodisky (12 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Eva Hadravová.  

Thriller vypráví příběh mladé lékařky, která byla napadena na 

horské stezce a ocitá se v nebezpečí života.   

  

Robb, J. D.                                           ZK 4440/1-2  

Očistím tě od hříchu  

2 audiodisky (14 hod., 38 min.) - MP3 - Čte Hana Rychetníková.  

Vyšetřovatelka Dallasová řeší vraždu jedenácti dívek, jejichž kosti 

se našly při rekonstrukci bývalého útulku pro týrané děti.   
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Fielding, Joy                                        ZK 4451/1-2  

Zmizení Samanthy Shipleyové  

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

Thriller zkušené kanadské autorky vypráví o případu unesené 

holčičky a jejím nečekaném návratu po mnoha letech.   

  

Marek, Jiří                                            ZK 4453  

Příběhy, nad nimiž se uzavřel čas  

1 audiodisk (1 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Šolc.  

Z panoptika starých kriminálních příběhů.   

 Mezrich, Ben                                       ZK 4475  

Čistá postupka  

1 audiodisk (7 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Beletristicky zpracovaný autentický příběh šesti mladých 

Američanů, kteří zbohatli provozováním on-line pokeru.   

  

Simenon, Georges                             ZK 4500  

Maigret. Noc na křižovatce  

1 audiodisk (5 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Jan Vlasák.  

Jeden z nejdramatičtějších případů komisaře Maigreta se 

odehrává ve 30. letech 20. století na venkově, kde v garáži 

jednoho z domů na opuštěné křižovatce je nalezena mrtvola 

překupníka diamantů  z Antverp.c  

  

Child, Lee                                            ZK 4501  

Nevracej se  

1 audiodisk (12 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Vasil Fridrich.  
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Další z pokračování volné série krimi thrillerů s bývalým agentem 

vojenské policie, Jackem Reacherem.   

  

Francis, Dick                                      ZK 4505  

Návrat diplomata  

1 audiodisk (16 hod., 54 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha.  

Detektivní román rozvíjí dramatický příběh kolem osoby mladého 

diplomata, který se vrací za dramatických okolností z Japonska.   

 

Robb, J. D.                                          ZK 4507/1-2  

Na mě si nepřijdeš  

2 audiodisky (14 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

V čase vánočním vyšetřuje poručík Dallasová vraždu trenéra 

fitness klubu.   

  

King, Stephen                                    ZK 4508/1-5  

To  

5 audiodisků (49 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák.  

Horor sugestivním způsobem vypravuje o nerovném utkání 

skupiny lidí s jakýmsi zhmotnělým Zlem.   

  

Tremayne, S. K.                                  ZK 4511  

Ledové sestry  

1 audiodisk (10 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Regina Řandová.  

Psychothriller je situován na malý skotský ostrov, kde se rodina po 

tragické události snaží začít nový život.   

  

Lindsay, Jeffry P.                                ZK 4512  

Drasticky děsivý Dexter  
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1 audiodisk (9 hod., 39 min.) – MP3 – Čte Aleš Procházka.  

Detektivní román, odehrávající se v prostředí miamské policie, 

představuje v případě řádění sériového vraha skutečně zvláštního 

pachatele, jehož dvojí tvář připraví vyšetřovatelům skutečný rébus.   

  

Hutchison, Dot                                    ZK 4518  

Sběratel motýlů  

1 audiodisk (10 hod., 20 min.) – MP3 – Čte Jan Hofman.  

Americký thriller o unesených dívkách, které jejich věznitel 

proměňuje v motýly a drží je uprostřed tajemné skleníkové 

zahrady. První díl trilogie Sběratel.    

  

May, Peter                                           ZK 4519  

Sál smrti  

1 audiodisk (11 hod., 49 min.) - MP3 - (Čínské thrillery ; 3). -- Čtou 

Jana Plodková, Martin Myšička.  

Třetí případ z řady "čínských thrillerů", v němž americká patoložka  

a čínský detektiv vyšetřují nález osmnácti mrtvých ženských těl  v 

hromadném hrobě v Šanghaji.   

  

James, P. D.                                        ZK 4520  

Vánoční vražda a jiné povídky  

1 audiodisk (3 hod., 36 min.) - MP3 -- Obsahuje: Vánoční vražda -- 

Úplně obyčejná vražda -- Dědictví Boxdaleových -- Dvanáct  

vánočních stop. -- Čte Kateřina Veselá.  

Čtyři povídky z pera jedné z nejslavnějších autorek detektivních 

příběhů, vyprávěné s elegancí a typickým náznakem humoru  i 

hlubokým pochopením pro nejsložitější stránky lidské povahy.  
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Mayo, Nick                                          ZK 4532  

Benefice  

1 audiodisk (18 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Rudolf Pellar.  

Románové zpracování skutečné události z roku 1976, kdy  v 

Kalifornii došlo k přepadení největší losangeleské banky.   

  

Bolavá, Anna                                      ZK 4552  

Ke dnu  

1 audiodisk (10 hod., 2 min.) - MP3 -- Čte Dana Pilařová.  

Nevšední román, kde se osudy postav kříží, někdo se marně snaží 

ke dnu dohlédnout, jiný je tam a ani o tom neví. Kniha volně 

navazuje na úspěšnou prvotinu Do tmy.   

Crais, Robert                                       ZK 4553  

Ochránce  

1 audiodisk (9 hod., 56 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp.  

Thriller rozehrává dramatický boj mladé dívky o přežití v Los 

Angeles, kde mezi finančními a politickými špičkami působí a 

vyřizují si účty příslušníci organizovaného zločinu.   

  

Erben, Václav                                      ZK 4557  

Kapitán Exner  

1 audiodisk (9 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Martin Stránský.  

Kapitán pražské kriminálky, Michal Exner, vyšetřuje smrt muže, 

jehož příčina je značně nezvyklá - zabil jej náboj z narkotické 

pušky.   

  

Finn, A. J.                                            ZK 4558/1-2  

Žena v okně  

2 audiodisky (13 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Kateřina Veselá.  
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Podmanivý thriller napsaný v hitchcockovském stylu, jehož hlavní 

hrdinka trpí depresemi a úzkostnými obavami, přesto však 

dokáže pozorně sledovat své nejbližší okolí.   

  

Adler-Olsen, Jussi                              ZK 4559/1-2  

Nesmírný  

2 audiodisky (15 hod., 32 min.) - MP3 -- Čte Igor Bareš.  

Šestý román z kriminální série o kodaňském policejním oddělení 

Q, které se specializuje na odložené a nevyřešené případy z 

minulosti. Tentokrát řeší  případ tragické nehody mladé dívky, kde 

je protivníkem zkušený manipulátor se železnou vůlí.   

  

Marsons, Angela                                          ZK 4560  

Němý křik  

1 audiodisk (12 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

První z případů detektivní inspektorky Kim Stoneové se týká 

lidských ostatků, nalezených na místě bývalého dětského 

domova. Ti, kdo by mohli vědět více, umírají.   

  

Nesbø, Jo                                            ZK 4573  

Půlnoční slunce  

1 audiodisk (7 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Václav Neužil.  

Druhá část psychologicko-kriminálního románu z Osla 70. let 20. 

století je pokračováním osobní výpovědi mladého, nájemného 

vraha.  

  

Deaver, Jeffery                                  ZK 4581/1-2  

Prázdné křeslo  

2 audiodisky (14 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Jan Vondráček.  
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Slavný kriminalista Lincoln Rhyme řeší spolu se svou pravou 

rukou Amélií Sachsovou případ vraždy mladého chlapce a únosu 

dvou dívek.   

 

Theils, Lone                                         ZK 4594  

Dívky z trajektu  

1 audiodisk (12 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.  

Novinářka Nora Sandová je vášnivou sběratelkou starých kufrů. V 

jednom z nich objeví fotografie dvou dívek, které se před několika 

lety beze stopy ztratily na trajektu z Kodaně do Anglie.   

  

 

King, Stephen                                    ZK 4596/1-2  

Právo nálezce  

2 audiodisky (14 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Jiří Žák.  

Druhá kniha ze série příběhů s detektivem Billem Hodgesem 

vypráví  o posedlosti literaturou, která dokáže ovlivnit život i smrt.    

  

Hrdlička, Pavel                                    ZK 4600  

Smrt nosí rudé škorně  

1 audiodisk (8 hod., 42 min.) - MP3 - Čte Josef Prokop.  

Historická detektivka ze středověké Prahy roku 1396, jejímž 

hrdinou je Václav, podrychtář Starého Města pražského, který je 

pověřen vyšetřením vraždy mladého pána Jindřicha Bludovského.   

 

Marsons, Angela                               ZK 4601/1-2  

Ďábelské hry  

2 audiodisky (13 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  
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Druhý případ detektivní inspektorky Kim Stoneové, ve kterém se 

snaží zastavit ďábelské hry, které se svými pacienty rozehrává 

sociopatická psychiatrička Alex.   

 

Crais, Robert                                       ZK 4614 

Slib 

1 audiodisk (10 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp. 

Další ze série příběhů se soukromým detektivem Elvisem Colem  

a jeho parťákem Joem Pikem. Tentokrát se společně pouštějí do 

boje proti obchodníkům se zbraněmi, zkorumpovaným úředníkům 

a gangům s vazbami na teroristické buňky.  

 

Marsh, Ngaio                                     ZK 4619/1-3 

3x superintendant Alleyn 

3 audiodisky (35 hod., 4 min.) - MP3 -- Obsahuje: Vražda po 

plese -- Smrt  v Delfínu -- Nedokončený portrét. -- Čte Pavel 

Chovanec. 

Detektivní povídky, v nichž se vrchní inspektor Alleyn pohybuje  

v prostředí londýnské aristokratické společnosti 30. let 20. století  

a řeší detektivní zápletky.  

 

Moran, Eleanor                                  ZK 4625/1-2 

Až moc blízko 

2 audiodisky (13 hod., 23 min.) - MP3 -- Čte Jana Štvrtecká. 

Anglický detektivní thriller, ve kterém se psychoterapeutka Mia 

snaží odhalit, co se skrývá za podezřelou sebevraždou jedné z 

mladých matek v malebném anglickém městečku.  
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Poe, Edgar Allan        ZK 4656  

Twelve creepy tales  

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

dobrovolníky.  

Sbírka dvanácti strašidelných příběhů v angličtině. 

 

Křížek, Vilém        ZK 4660  

Smrt má vůni inkoustu  

1 audiodisk (11 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Historická detektivka z počátku dvacátého století představuje 

netradičního detektiva Eliáše Sattlera, který má dokonalý čich. 

 

 

Lapeña, Shari                                      ZK 4682 

Někdo cizí v domě 

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

Libor Hruška 

Rodinné drama plné tajemství a nečekaných zvratů, které nikdy 

nepřestanou překvapovat.  

 

Murakami, Haruki                              ZK 4700 

Afterdark 

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

Příběh ze současného Tokia se odehrává během jediné noci. 

 

Novák, Zdeněk        ZK 4736  

Olejové stopy  

1 audiodisk (7 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Kubeš – detektivní 
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romány 

Děj této původní české detektivky situované na počátek 

jednadvacátého století se točí kolem vraždy dvou pochybných 

existencí, jejichž mrtvá těla byla náhodně nalezena v lese.  

 

Coben, Harlan       ZK 4811/1-2  

Chybíš mi  

2 audiodisky (14 hod., 56 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová -- 

detektivní romány  

Psychothriller s kriminální zápletkou,v němž newyorská policistka 

Kat Donovanová musí kromě případu řešit a odhalit i osobní letitá 

tajemství.  

  

 

Jackson, Lisa       ZK 4812/1-2  

Osamělá smrt  

2 audiodisky (20 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

detektivní romány  

Detektivní thriller se odehrává v průběhu tuhé horské zimy ve 

státě Montana, kde dochází v krátkém časovém intervalu k 

surovým vraždám mladých žen.  

 

Gardner, Erle Stanley      ZK 4824  

Tajemství nevlastní dcery  

1 audiodisk (5 hod., 46 min.) -- MP3 -- Čte Filip Čáp – detektivní 

romány 

Román zavádí čtenáře do Kalifornie, zaujme nezvyklou zápletkou 

a zločiny kolem vydírání bohaté rodiny.  
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Brown, Dan        ZK 4826/1-2  

Počátek  

2 audiodisky (19 hod., 35 min.) ; -- MP3 -- Čte Martin Sláma -- 

thrillery (romány)  

Další příběh Roberta Langdona, profesora symbologie, jenž se 

tentokrát společně s atraktivní ředitelkou Guggenheimova muzea 

v Bilbau dostává na stopu převratného objevu, týkajícího se 

samotné podstaty lidské existence.  

  

Mankell, Henning      ZK 4827/1-2  

O krok pozadu  

2 audiodisky (18 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Vyorálek -- 

detektivní romány  

Sedmá kniha volné detektivné série, ve které inspektor Wallander 

řeší vraždu jednoho z kolegů.  

 

Forry, Lauren A.     ZK 4866/1-2  

Prokletý ostrov  

2 audiodisky (15 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský.  

Psychothriller se odehrává v roce 1954 ve vězeňském ústavu pro 

duševně nemocné zločince.  

 

Taylor, C. L.      ZK 4874/1-2  

Nehoda: psychothriller  

2 audiodisky (12 hod., 46 min.) - MP3 -- Čte Helga Čočková.  

Psychothriller anglické autorky se odehrává v Londýně a v Brightonu, 

kde manželka politika pátrá po příčině pokusu o sebevraždu 

patnáctileté dcery.  
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Paris, B. A.      ZK 4905  

V pasti lží  

1 audiodisk (8 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Eva Novotná.  

Psychologický thriller o nejistotách v našich životech a vztazích.  

 

Dobbs, Michael    ZK 4906/1-2  

Dům z karet  

2 audiodisky (14 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Igor Bareš.  

Politický thriller z Velké Británie zavádí čtenáře do zákulisních 

machinací vládní politické strany.  

 

Hénaff, Sophie        ZK 4933  

Lúzři. Tým v nemilosti  

1 audiodisk (9 hod., 27 min.) - MP3 -- Čte Filip Čáp.  

Oddychový detektivní román postavil svou jedinečnost na 

detektivním týmu lúzrů - zkrachovanců všeho druhu, kteří jsou 

policii k ničemu, ale jaksi nemohou být vyhozeni.  

 

Parot, Jean-François      ZK 4934  

Spiknutí v ulici Bílých plášťů : případy komisaře LeFlocha  

1 audiodisk (10 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop.  

Napínavý historicko detektivní román francouzského autora se 

odehrává v době vlády Ludvíka XV.  

 

Hannah, Sophie        ZK 4941  

Pusinka  

1 audiodisk (12 hod., 40 min.) - MP3 -- Čte Eva Novotná, Jan 

Kolařík.  
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Psychologický thriller, ve kterém se poprvé objevují detektivové 

Simon Waterhouse a Charlie Zailerová v případu ztracené 

manželky a dcery.  

 

Grecian, Alex       ZK 4977/1-2  

Scotland Yard  

2 audiodisky (15 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Martin Sláma.  

Detektivní román z Londýna konce 19. století, ve kterém 

detektivové ze Scotland Yardu řeší brutální vraždy svých kolegů.  

 

Prokop, Josef Bernard     ZK 5002  

Paní Grimmová a případ továrníka na penzi, aneb, Jarní 

případ  

1 audiodisk (5 hod., 54 min.) -- MP3 -- Čte Josef Bernard Prokop.  

Třetí případ baronky Grimmové, hrdinky české detektivní řady pro 

milovníky románů Agathy Christie.  

 

Prokop, Josef Bernard      ZK 5003  

Paní Grimmová a případ mrtvého lichváře, aneb, Zimní 

případ  

1 audiodisk (4 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Josef Bernard Prokop.  

Druhá část volné detektivní série, jejíž ústřední postavou je 

neobyčejně vnímavá, šarmantní a noblesní baronka Kornélie 

Marie Terezie Anna Grimmová, majitelka dvou zámků v městě 

Kostelci.  

 

Prokop, Josef Bernard      ZK 5004  
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Paní Grimmová se představuje, aneb, Případ zapomenuté 

vraždy  

1 audiodisk (5 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čte Josef Bernard Prokop.  

Úvodní díl české detektivní řady, která se nese v duchu románů 

královny detektivek Agathy Christie. Baronka Anna Grimmová je 

dáma nevšedního šarmu, ale i detektivních schopností.  

 

May, Peter         ZK 5008  

Umrlčí cesta  

1 audiodisk (12 hod., 29 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Dvořák. Detektivní 

příběh se odehrává na Hebridách a sleduje tři cesty k nalezení 

skrytých a nebezpečných pravd.  

Simenon, Georges       ZK 5018  

Maigret v Picratt Baru  

1 audiodisk (6 hod., 50 min.) -- MP3 -- Čte Jan Vlasák. -- Detektivní 

případ, ve kterém Maigret vyšetřuje dvě vraždy, které spojuje 

minulost obětí.  

 

Aveline, Claude       ZK 5019/1-2  

Abonent trati U  

2 audiodisky (13 hod., 58 min.) -- MP3 -- Čte Vladimír Čech. 

Detektivní příběh odehrávající se kolem vraždy ředitele 

automobilové agentury a únosu známého filatelisty  

 

Graham, Caroline       ZK 5020  

Vraždy v Midsomeru. 1, Mrtví v Badger's Drift  

1 audiodisk (11 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Vladislav Beneš.  

První případ ze série "Vraždy v Midsomeru", ve kterém 

šéfinspektor Barnaby se svým asistentem Troyem řeší 
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promyšlenou vraždu postarší slečny Emily Simpsonové. A jak to v 

Midsomeru bývá, nezůstane u jediné smrti. 

 

May, Peter         ZK 5033  

Černé světlo  

1 audiodisk (11 hod., 18 min.) MP3 -- Čte David Matásek.  

Třetí díl série Akta Enzo, ve kterém opět vystupuje bývalý forenzní 

biolog Macleod. Souvisí nějak Enzovy osobní strasti s šestnáct let 

starou brutální vraždou mladého prostituta v pařížském bytě?  

 

 

Bannalec, Jean-Luc       ZK 5039  

Bretaňské poměry : případy pro komisaře Dupina  

1 audiodisk (8 hod., 31 min.) -- MP3 -- Čte Josef Prokop. -- 

Zapeklitý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a 

kofeinu, rodilého Pařížana za trest přeloženého do Bretaně - na 

konec světa.  

 

Schenkel, Andrea Maria      ZK 5055  

Jedlová samota  

1 audiodisk (2 hod., 28 min.) - MP3 -- Účinkují Jiří Dvořák, Lukáš 

Hlavica a další.  

Námětem kriminálního příběhu je skutečná událost, která se 

stala v Bavorsku na počátku 50. let 20. Století. 

Mina, Denise        ZK 5056  

Stále půlnoc  

1 audiodisk (12 hod., 6 min.) - MP3 -- Čte Martin Siničák. První 

případ, ve kterém vystupuje vyšetřovatelka Alex Morrowová.  



103  

  

 

Cook, Robin        ZK 5059  

Zákrok  

1 audiodisk (12 hod., 36 min.) - MP3 - Čte Marek Holý. Thriller z 

lékařského prostředí, ve kterém vystupují jako hlavní postavy 

soudní lékař Jack Stapleton a patoložka Laurie Montgomeryová.  

století. Pachatel nebyl nikdy usvědčen. Tragický příběh předkládá 

autorka čtenáři postupně, s výborně gradovaným napětím a 

pomocí mnoha střídajících se vypravěčů - ústředních osob.  

 

 

Anderson, Natalie C       ZK 5061  

Město světců a zlodějů  

1 audiodisk (12 hod., 40 min.) -- MP3 -- Čte Marcela Šiková.  

V temných uličkách města Sangui se pohybuje dívka Tina, která 

trpělivě čeká, až nastane správný čas na pomstu a odhalení vraha 

její matky.   

 

Bryndza, Robert       ZK 5071/1-2  

Dívka v ledu  

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

díl poutavé detektivní série s vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou. V 

londýnském parku je nalezeno zmrzlé tělo zavražděné mladé 

ženy. Šéfinspektorka Erika bude čelit při vyšetřování jak 

profesním, tak i osobním problémům i rafinovanému vrahovi.  
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Child, Lee        ZK 5074/1-2  

Jatka  

2 audiodisky (17 hod., 18 min.) -- MP3 -- Čte Vasil Fridrich. První 

kniha série Jack Reacher. Napínavý thriller, ve kterém zkušený 

vojenský policista Jack Reacher rozplétá řadu brutálních vražd v 

americkém městečku.  

 

Nesbø, Jo       ZK 5079/1-2  

Macbeth  

2 audiodisky (17 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Václav Neužil. Thriller o boji 

o moc, odehrávající se v pochmurných noirovských kulisách i v temnotě 

paranoidní lidské mysli.  

 

Klevisová, Michaela      ZK 5080/1-2  

Zmizela v mlze  

2 audiodisky (11 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Kristýna Kociánová.  

Detektivní román, ve kterém se český kriminalista na dovolené v 

Norsku ocitne v zamotaném případu smrti dvou mladých žen.  

 

Březina, Jiří         ZK 5105  

Promlčení  

1 audiodisk (6 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Jakub Saic. Úvodní díl 

zajímavé detektivní série Tomáš Volf, ve které mladý policista 

narazí při zkoumání promlčených vražd na podivné úmrtí, k 

němuž došlo v roce 1991 v zastrčené osadě Pasečky u 

rakouských hranic.  
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Fiker, Eduard        ZK 5110  

Paní z šedivého domu  

1 audiodisk (6 hod., 52 min.) -- MP3 -- Čte Václav Knop. -- Král 

české detektivky, tentokrát ve stylu Edgara Wallace. Slovutný 

detektiv T.B. Corn se ujímá případu, ve kterém spolu se svým 

pobočníkem hledá cestu, jak prokázat rafinovanou vraždu mladé 

dívky. 

 

Hilton, L. S.        ZK 5115 

Maestra  
1 audiodisk (12 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Eva Hadravová  Drsný 

erotický thriller, v němž hlavní hrdinka nepatří do řady uvzdychaných 

žen sedících v koutě.  

 

Cole, Daniel       ZK 5117/1-2 

Hadrový panák 

2 audiodisky (13 hod., 23 min.) -- MP3 -- Čte Martin Stránský. 

Detektivní thriller o pátrání po autorovi tzv. Hadrového panáka - 

mrtvoly sešité z těl různých lidí. Detektiv William "Wolf" Fawkes a 

jeho kolegyně Emily Baxterová jsou pověření identifikací obětí, 

vzápětí ale musí čelit další hrozbě.  

 

Gross, Andrew        ZK 5119/1-2 

Jediný muž : záchranná mise vedoucí do pekla jménem 

Osvětim!  

2 audiodisky (13 hod., 37 min.) -- MP3 -- Čte Ondřej Novák - 

detektivní romány.   
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Šimáček, Radovan       ZK 5123 

Zločin na Zlenicích hradě L.P. 1318 

1 audiodisk (8 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Soukup. Román o 

vzrušujících příbězích posázavských šlechticů na počátku 14. 

století není historickým románem, nýbrž smyšlenkou, detektivkou 

převlečenou do středověkého roucha.  

 

Coben, Harlan        ZK 5127 

Cizinec  
1 audiodisk (11 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Filip Sychra.  

Napínavý psychothriller o tom, jak se mohou dobře míněné lži v rukou 

neznámého cizince změnit ve smrtící pasti.  

 

Robb, J. D        ZK 5128/1-2 

Totožnost neznámá 

2 audiodisky (13 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Hana Rychetníková –  

V dalším krimithrilleru z řady případů Evy Dallasové pátrá 

sympatická hrdinka nejen po dvojici vrahů, ale i po jejich první 

oběti.  

 

Doyle, Arthur Conan       ZK 5134 

Šest případů Sherlocka Holmese  

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

Jaroslav Kuneš, Václav Neužil a další.   

Šest detektivních povídek z rozhlasového archivu.  

 

Tremayne, S. K.         ZK 5150  

Dítě ohně  
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) -- MP3 -- Čte Regina Řandová – 

thrillery (romány) 
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Mrazivý psychothriller nás zavede do starobylého sídla na jihozápadním 

pobřeží Anglie. Mladá novomanželka Ráchel se těší, že ji zde, po boku 

manžela Davida a jeho syna Jamieho, začne nový, šťastný život.  

 
 

Bryndza, Robert       ZK 5166/1-2  

Noční lov : pokud tě někdo sleduje, jsi mrtvý... : další případ 

Eriky Fosterové  

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

thrillery (romány) 

Volné pokračování napínavé řady temných detektivních thrillerů, 

ve kterém mladá vyšetřovatelka Erika Fosterová půjde po stopách 

extrémně nebezpečného sériového vraha.  

 

McCall Smith, Alexander      ZK 5175 

První dámská detektivní kancelář  

1 audiodisk (4 hod., 19 min.) -- MP3 -- Čte Jana Stryková - 

detektivní román 

Nevšední detektivní román, v němž je hlavní hrdinkou soukromá 

detektivka, paní Ramotswe. Ta si otevřela první detektivní 

kancelář v Botswaně poté, co prodala stádo chovných krav, jenž jí 

odkázal otec.  

  

Minier, Bernard      ZK 5188/1-2 

Noc  

2 audiodisky (15 hod., 3 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Žák -- detektivní 

roman 

Čtvrtý díl detektivní série s kriminalistou Martinem Servazem.  
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Gunnarsson, Hans       ZK 5196  

All inclusive : román  

1 audiodisk (9 hod., 56 min.) -- MP3 -- Čte Filip Čáp. -- detektivní 

román 

Román plný překvapivých zvratů, ale především satiry a černého 

humoru s přesnými a nemilosrdnými postřehy o chování 

"dovolenkářů".  

  

Thilliez, Franck        ZK 5197  

Syndrom E  

1 audiodisk (13 hod., 56 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Žák -- detektivní 

román 

Úvodní část detektivní pentalogie propojuje až sadistické scény 

plné temného násilí s neméně děsivou zápletkou, v níž se 

vědecké poznatky stávají nástrojem pro manipulaci a zneužití 

lidské mysli.  

 

Corry, Jane        ZK 5198/1-2 

Manželova žena : láska, manželství, vražda  
2 audiodisky (16 hod., 3 min.) -- MP3 -- Čte Ivana Milbachová – 

psychologický román 

Psychologický thriller, v němž každodenní lži jednotlivých postav utahují 

smyčku osudu čím dál pevněji, a vedou tak k nezvratným událostem.  

 

Tudor, C. J         ZK 5215/1-2 

Kříďák  

2 audiodisky (9 hod., 32 min.) -- MP3 -- Čte Vasil Fridrich – 

detektivní romány 

Všichni máme tajemství. Před některými utíkáme, ale ona si nás 
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najdou. Začalo to na pouti roku 1986, kdy se stala nehoda.  

 

Cole, Daniel         ZK 5216/1-2  

Loutkář  

2 audiodisky (13 hod., 28 min.) -- MP3 -- Čte Monika Žáková. – 

detektivní román 

Druhý díl krimi série s detektivem Wolfem a seržantkou 

Baxterovou. Tentokrát se v Londýně a také v New Yorku objevuje 

vrah, který své oběti věší a do hrudi jim vyřezává slovo "Návnada".  

 

Simenon, Georges       ZK 5217  

Maigret v akci  

1 audiodisk (6 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Jan Vlasák -- detektivní 

příběh 

První "oficiální" maigretovka, kterou Georges Simenon napsal pod 

svým jménem. Komisař Maigret se svými spolupracovníky kousek 

po kousku odhaluje souvislosti vedoucí ke konečnému rozuzlení 

zamotaného případu.  

  

Mayne, Andrew       ZK 5223/1-2 

Šelma  
2 audiodisky (10 hod., 58 min.) -- MP3 -- Čte Zdeněk Velen – thrillery 

(romány) 

Americký thriller o profesoru Craynovi, který osamoceně pátrá po 

nebezpečném vrahovi dívek v montanských lesích.  

 

Adler-Olsen, Jussi      ZK 5237/1-2  

Selfies : kriminální román  

2 audiodisky (17 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Igor Bareš – 
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detektivní romány 

Sedmý případ z oddělení Q, jehož tým, pod vedením detektiva 

Morcka, tentokrát bojuje i o svou další existenci.  

 

Kepler, Lars       ZK 5241/1-2 

Lazar  
2 audiodisky (21 hod., 40 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Rímský – thrillery 

(romány) 

Sedmá kniha ze série krimi románů. Cílem vražd není čistka, je to 

soutěž, výběrové řízení.  

  

Bryndza, Robert       ZK 5250/1-2  

Temné hlubiny : další případ Eriky Fosterové  

2 audiodisky (13 hod., 23 min.) -- MP3 -- Čte Helga Čočková – 

thrillery (romány) 

Další díl z řady detektivních thrillerů s vyšetřovatelkou Erikou 

Fosterovou. Při zjišťování důkazů proti drogové mafii je nečekaně 

nalezeno mrtvé tělo holčičky pohřešované více než dvacet let.  

 

May, Peter         ZK 5274  

Hadohlavec  

1 audiodisk (12 hod., 28 min.) -- MP3 -- Čte Jana Plodková, Martin 

Myšička – detektivní romány 

Čtvrtý případ z řady "čínských thrillerů". Tentokrát se vyšetřovatel 

Li a patoložka Margaret zabývají případem obchodování s 

čínskými přistěhovalci.  

 

 

 



111  

  

Christie, Agatha        ZK 5277  

Vánoce Hercula Poirota  

1 audiodisk (10 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Lukáš Hlavica – 

detektivní romány 

Další příběh z poirotovské řady, kdy hlavní hrdina v dusné 

atmosféře podezíravosti a vzájemné nevraživosti dokáže vraha 

nekompromisně usvědčit.  

 

Kutscher, Volker       ZK 5281/1-2  

Mokrá ryba  

2 audiodisky (18 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Jan Teplý – detektivní 

romány 

První příběh série s komisařem Gereonem Rathem. Berlín roku 

1929. Město, které je v rauši - kokain, ilegální noční kluby, 

politické pouliční bitvy, zkrátka život na hraně i za ní.  

 

McBain, Ed         ZK 5283  

Ukolébavka  

1 audiodisk (10 hod., 29 min.) -- MP3 -- Čte Petr Veselský – 

detektivní romány 

Detektiv Carella z 87. newyorského revíru řeší případ vraždy dívky 

na hlídání a malého nemluvněte.  

 

Belsham, Alison       ZK 5293 

Tatérka : thriller, který se vám zaryje pod kůži  

1 audiodisk (10 hod., 51 min.) -- MP3 -- Čte Lucie Juřičková – 

detektivní romány 

Mladý, čerstvě povýšený, poliscista Francis a tatérka Marni 

společně hledají sériového vraha, který stahuje svoje oběti z kůže 
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aby jim kradl jejich tetování.  

 

Blatty, William Peter      ZK 5301  

Exorcista : souboj s ďáblem  
1 audiodisk (12 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Klem, Jitka Moučková – 

thrillery (romány) 

Strhující horor líčící dramatický boj o záchranu dívky posedlé ďáblem.  

  

Grisham, John       ZK 5303/1-2  

Firma  

2 audiodisky (15 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Martin Písařík – 

detektivní romány 

Příběh mladého právníka, zabývajícího se daňovými úniky, který 

bojuje s mafií.  

 

Christie, Agatha       ZK 5311  

Vražda na faře  

1 audiodisk (9 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čtou Růžena Merunková, 

Otakar Brousek -- detektivní romány  

Detektivní příběh z roku 1930 líčí průběh šokující vraždy 

neoblíbeného plukovníka v malé vesničce, kde se všichni 

obyvatelé navzájem znají. Čtenáři se v roli detektiva amatéra 

poprvé představuje bystrá, stárnoucí slečna Marplová.  

  

Clinton, Bill       ZK 5332/1-2  

Pohřešuje se prezident  
2 audiodisky (13 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Tomáš Petřík – thrillery 

(romány) 

Politický thriller, na kterém se podíleli dva nejpovolanější lidé - bývalý 

prezidenta USA Bill Clinton a novodobý klasik politických a detektivních 
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thrillerů James Patterson.  

  

Hannah, Sophie       ZK 5344  

Záhada tří čtvrtin  

1 audiodisk (10 hod., 37 min.) -- MP3 -- Čte Vasil Fridrich – 

detektivní romány 

Londýn 1930. V novém případu Hercule Poirot řeší záhadu - kdo a 

proč obviňuje nevinné lidi z vraždy neznámého muže.  

 

Pinborough, Sarah      ZK 5350  

Ví o tobě  
1 audiodisk (12 hod., 5min.) -- MP3 -- Čte Helena Dvořáková, Simona 

Postlerová, Jakub Hejdánek, Ivana Jirešová – thrillery (romány) 

Psychologický thriller o síle závislosti na jiné lidské bytosti a schopnosti 

skrývat skutečné pocity za maskou krásné tváře.  

  

Yrsa Sigurðardóttir      ZK 5361/1-2  

DNA  

2 audiodisky (16 hod., 26 min.) -- MP3 -- Čte Klára Cibulková – 

detektivní romány 

Nová islandská krimisérie s hlavními protagonisty - psycholožkou 

Freyjou a detektivem Huldarem. Dopadení pachatele ještě 

neznamená, že je svět zase v pořádku.  

 

Stančík, Petr       ZK 5365  

Nulorožec  

1 audiodisk (7 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Rímský, Arnošt 

Goldflam – detektivní romány 

Detektivní román, ve kterém inspektora Labavo řeší zdánlivě 



114  
  

snadný případ dvanácti upálených nosorožic.  

  

Zander, Joakim       ZK 5366  

Bratr  

1 audiodisk (11 hod., 53 min.) -- MP3 -- Čte Petr Kubes -- 

detektivní romány  

Druhý díl řady politicko-špionážních thrillerů švédského autora 

otevírá více než aktuální současné téma, podněcování terorismu.  

  

Bryndza, Robert       ZK 5384/1-2  

Do posledního dechu : další případ Eriky Fosterové  

2 audiodisky (13 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

detektivní romány  

Pokračování napínavé řady temných detektivních thrillerů s 

mladou vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou.  

 

May, Peter        ZK 5389  

Entomologův odkaz  

1 audiodisk (11 hod., 45 min.) MP3 – detektivní romány 

Čtvrtý díl volné detektivní série, ve které v roli hlavního 

vyšetřovatele vystupuje bývalý forenzní biolog Enzo Macleod. 

Dávný slib umírajícímu muži zavede Enza na ostrov u pobřeží 

Bretaně, kde se nachází více než dvacet let nedotčená pracovna 

zavražděného sběratele hmyzu, ve které po sobě zanechal šifru, 

kterou dosud nikdo nerozluštil.  

 

Karika, Jozef       ZK 5394  

Trhlina  
1 audiodisk (4 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Josef Kaluža, Norbert Lichý, 
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David Viktora – horory (romány) 

Záhadný thriller o tajemném slovenském pohoří Tribeč, nedaleko 

Nitry, odkud se nemusíte vrátit. Kdo se přece jen vrátil, ten o svých 

zážitcích odmítá mluvit.  

 

Jedlička, Ivan Milan     ZK 5413  

Slavné české kriminální příběhy  
1 audiodisk (3 hod., 7 min.) MP3 -- Čtou Norbert Lichý, Pavla 

Gajdošíková – kriminální příběhy 

Deset kriminálních povídek podle skutečných případů, které vzrušily 

československou veřejnost v 70. a 80. letech 20. století.  

 

Berry, Steve      ZK 5418/1-2  

Templářské dědictví  
2 audiodisky (19 hod., 26 min.) MP3 -- Čte František Dočkal – thrillery 

Dobrodružný román odehrávající se částečně ve středověku a v 

současnosti. Vdova po historikovi, jenž byl předním odborníkem na 

řád templářů, se pokouší přijít na kloub zašifrovanému tajemství.  

 

Fields, Helen     ZK 5422/1-2  

Dokonalé stopy  
2 audiodisky (14 hod., 28  min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný -- detektivní 

romány  

Dvojice detektivů se potýká s vrahem, jehož specialitou je dokonalé 

zametení stop a matení vyšetřovatelů.  

 

Greenwood, Kerry     ZK 5425  

Kokain Blues : slečna Fisherová vyšetřuje  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová – detektivní 

romány 

Dvacátá léta v Melbourne v Austrálii. Do města se vrací žena, která 

otřese smetánkou i podsvětím. Neodolatelná detektivka Phryne 
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Fisherová, s koktejlem v ruce a talentem na řešení malérů se 

nezastaví před ničím.  

  

Mankell, Henning    ZK 5430/1-2  

Firewall  
2 audiodisky (20 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Vyorálek -- detektivní 

romány  

Osmá kniha volné detektivní série, ve které se inspektor Wallander 

zabývá spojením kriminálních činů s digitalizovaným světem.  

 

May, Peter      ZK 5431/1-2  

Ochráním tě  
2 audiodisky (14 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jiří Dvořák, Lenka 

Zbranková – detektivní romány 

Nespoutaná a drsná krása ostrova Lewis se v novém detektivní 

románu prolíná s oslnivým světem pařížské módy.  

 

Adams, Taylor     ZK 5432 

Na dostřel  
1 audiodisk (11 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – thrillery 

(romány) 

Mladí manželé James a Elle projíždějí Mohavskou pouští vstříc 

novému životu. Uvíznou uprostřed pustiny, bez vody, mobilního 

signálu a jakékoli šance na záchranu. K tomu je z více než 

kilometrové vzdálenosti drží na mušce chladnokrevný a děsivě přesný 

odstřelovač.  

 

Nesbø, Jo       ZK 5443  

Nemesis : Harry Hole #4  
1 audiodisk (4 hod., 56 min.) MP3 -- Hrají: Igor Bareš (detektiv Harry 

Hole), Magdaléna Borová, Oldřich Kaiser, Kamil Halbich, Tatiana 

Vilhelmová, David Matásek, Oldřich Vlach, Lenka Vlasáková, Jan 
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Vondráček, Dana Batulková a další – rozhlasové hry 

Čtvrtá kniha série případů Harryho Holea. Tentokrát jde o naprosto 

chladnokrevně vykalkulovanou bankovní loupež, ve které přijde o 

život bankovní úřednice.  

 

Třeštíková, Radka    ZK 5451  

Osm  
1 audiodisk (12 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic -- detektivní 

romány  

Psychologický román s detektivní zápletkou je příběhem mladé ženy, 

která se probírá z kómatu a trpí výpadkem krátkodobé paměti.  

 

Bryndza, Robert      ZK 5453/1-2  

Chladnokrevně : další případ Eriky Fosterové  
2 audiodisky (13 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- detektivní 

romány  

Pátý případ šéfinspektorky Eriky Fosterové, která společně s kolegy 

opět řeší složitý případ brutální vraždy.  

 

 

Bakkeid, Heine T.     ZK 5456  

Až mi zítra budeš chybět : detektivka  
1 audiodisk (11 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – thrillery 

(romány) 

Norský detektivní thriller s bývalým policejním důstojníkem 

Thorkildem Askem, v němž nechybí záhady ani křivdy z minulosti, nás 

zavádí na opuštěný ostrov s majákem, kde se hledá tělo utopeného 

muže.  

 

Bjørk, Samuel       ZK 5467  

Clona  
1 audiodisk (12 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Petra Špalková – detektivní 

romány 
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Třetí případ dvojice vyšetřovatelů Holgera Muncha a Mii Krügerové - v 

horském jezeře je nalezena zavražděná baletka a o pár dní později 

najde recepční pochybného hotýlku v jednom z pokojů mrtvého 

saxofonistu. Stopy ukazují na stejného pachatele, kterého je potřeba 

co nejdříve zastavit.  

 

Simenon, Georges     ZK 5476  

Maigret na dovolené  
1 audiodisk (7 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jan Vlasák – detektivní 

novely 

O dovolené v ospalém přímořském městečku dojde k dramatu, v 

němž Maigret zápasí s vrahem o čas a lidské životy.  

 

Delaney, J. P.      ZK 5478  

Věř mi  
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Veronika Khek Kubařová – 

thrillery (romány) 

Psychologický thriller, ve kterém je k usvědčení sériového vraha 

vybrána a speciálně vycvičena mladá talentovaná studentka herectví 

Claire. Poderzřelý ji ale od začátku přitahuje a ona věří, že je nevinný. 

Hra na důvěru začíná.  

 

Hutchison, Dot           ZK 5490 

Májové růže : strach nebyl ještě nikdy tak fascinující  
1 audiodisk (10 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Eva Josefíková, Martin 

Písařík – detektivní romány 

Druhý díl napínavé trilogie "Sběratel". Neznámý sériový vrah zabíjí 

mladé dívky a jejich těla, ozdobená květinami, nechává naaranžovaná 

v kostelích.  
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Ahnhem, Stefan         ZK 5491/1-2  

Osmnáct pod nulou  
2 audiodisky (17 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- detektivní 

romány  

Třetí, mrazivý případ Fabiana Riska. 

  

Nesbø, Jo            ZK 5495/1-2  

Žízeň  
2 audiodisky (19 hod., 38 min.) MP3 -- Čte David Matásek – detektivní 

romány 

Jedenáctá kniha série případů Harryho Holea. Svérázný, teď už bývalý 

detektiv Harry Hole se ještě jednou vrací k aktivnímu vyšetřování, 

když se v norské metropoli objeví série vražd seznámeníchtivých žen.  

 

Paris, B. A        ZK 5498 

Přiveď mě zpátky  
1 audiodisk (8 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Tereza Dočkalová, Martin 

Pechlát – psychologické romány 

Psychologický thriller o tajemstvích ve vztazích, o tom, jak málo 

známe ty, se kterými chceme spojit svůj život.  

 

Christie, Agatha       ZK 5503  

Zlo pod sluncem  
1 audiodisk (8 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- detektivní 

romány  

Detektivní román, v němž Hercule Poirot řeší vraždu bývalé herečky v 

idylickém letovisku při pobřeží Lamanšského průlivu.  

  

Peters, Ellis        ZK 5504  

Bratr Cadfael. Zázrak svaté Winifredy  
1 audiodisk (8 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- detektivní 

romány  

První díl legendárních historických detektivek ze středověké Anglie s 
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moudrým benediktýnským mnichem, bratrem Cadfaelem.  

 

Goffa, Martin     ZK 5505  

Přiznat vinu  
1 audiodisk (6 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián, Jan Vondráček, 

Jitka Ježková – detektivní romány 

Kriminálně psychologický thriller, českého autora, o jednom 

zapomenutém zločinu, vině a svědomí, které si po více než dvaceti 

letech vyžádá svou daň.  

 

Marsons, Angela     ZK 5508/1-2 

Tichá modlitba : případy Kim Stoneové  
2 audiodisky (14 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková – 

detektivní romány 

Třetí případ policejní inspektorky Kim Stoneové. Tentokrát se Kim 

snaží odhalit, kdo stojí za únosem dvou mladých dívek a za vydíráním 

jejich rodičů.  

 

Cook, Robin       ZK 5511/1-2  

Hostitel  
2 audiodisky (15 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -- thrillery 

(romány)  

Thriller z lékařského prostředí, ve kterém autor spojuje odborné 

lékařské fakty s fikcí na pozadí etických problémů.  

 

Jakeman, Jo      ZK 5513 

Náš manžel  
1 audiodisk (12 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Kateřina Horáčková-

Mendlová – thrillery (romány) 

Psychologický thriller o nebezpečném muži a třech jeho ženách, které 

uzavřou spojenectví, aby mohly přežít v nelítostné hře na kočku a 

myš.  



121  

  

Greenwood, Kerry      ZK 5517  

Příliš vysoký let : slečna Fisherová vyšetřuje  
1 audiodisk (7 hod., 4 min.) MP3 – detektivní romány 

Další dobrodružství Phryne Fisherové, neodolatelné a zářivě elegantní 

soukromé vyšetřovatelky, která má vždy koktejl a milence při ruce.  

  

Mayne, Andrew       ZK 5521/1-2  

Hračkář  
2 audiodisky (10 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Velen -- detektivní 

romány  

Geniální analytik zločinců, profesor Cray, pátrá po oživlé městské 

legendě - Hračkáři, který láka opuštěné děti do svého auta a pak je 

zabije.  

  

Bakkeid, Heine T.      ZK 5529  

Setkáme se v ráji  
1 audiodisk (12 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Martin Finger -- detektivní 

romány  

Detektivní román norského autora ve stylu severské noir, v němž 

vystupuje odhodlaný vyšetřovatel Thorkild Aske.  

 

Sveistrup, Søren       ZK 5540/1-2  

Kaštánek  
2 audiodisky (15 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Zuzana Kajnarová – 

detektivní romány 

Dvojice policejních vyšetřovatelů, Naia Thulinová a Mark Hess, pátrá 

po vrahovi žen, který u svých obětí zanechává panáčky z kaštanů.  

  

Tvrdá, Eva        ZK 5541  

Mrtvou neměl nikdo rád  
1 audiodisk (5 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Josef Kaluža -- detektivní 

romány  

Nahráno ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. 
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Tuomainen, Antti      ZK 5559  

Než natáhnu brka  
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Martin Hruška -- detektivní 

romány  

Svižný detektivní příběh plný černého humoru.  

  

Delaney, J. P.        ZK 5590  

Ta přede mnou  
1 audiodisk (12 hod., 14 min.) MP3 -- Čtou Kristýna Podzimková, 

Máša Málková – psychologické romány 

Psychologický thriller z prostředí zvláštního domu, který spolu se svým 

tvůrcem přetváří životy těch, kdo v něm bydlí.  

 

James, Peter      ZK 5596/1-2  

Na dveře klepe smrt  
2 audiodisky (16 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Martin Siničák -- detektivní 

romány  

Další z řady krimirománů se superintendantem Royem Gracem 

zavádí hrdinu do jihoanglického lázeňského města Brightonu, kde se 

chystá natáčení velkolepého hollywoodského filmu a hlavní hvězdě 

někdo usiluje o život.  

 
Bryndza, Robert      ZK 5600/1-2  

Smrtící tajnosti : další případ Eriky Fosterové  
2 audiodisky (12 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- detektivní 

romány  

Na elitní policejní vyšetřovatelku Eriku Fosterovou čeká případ 

brutální vraždy krásné tanečnice.  
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Renčín, Pavel       ZK 5610  

Klub vrahů  
1 audiodisk (11 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Jan Plouhar -- thrillery 

(romány)  

Román o tom, jak lehce se dá uvíznout ve spleti nevysvětlitelných, 

nebezpečných a děsivých událostí.  

  

Harkenthal, Gerhard      ZK 5638  

Šibeniční lhůta  
1 audiodisk (6 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -- detektivní 

romány  

Tématem detektivního příběhu je boj americké a italské policie proti 

pašerákům omamných jedů na Sicílii, kteří jsou ve spojení s mafií.  

  

Matthews, Jason     ZK 5640/1-3  

Palác zrady  
3 audiodisky (25 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Barbora Kouklíková – 

špionážní romány 

Dvojitá agentka speciálně vyškolená v umění tzv. sexpionáže, 

Dominika Jegorovová, se vrací. Volné pokračování Rudé volavky, 

špionážního příběhu ze žhavé současnosti.  

  

Vašíček, Arnošt       ZK 5664  

Ztracená brána  
1 audiodisk (6 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Tomáš Jirman – detektivní 

romány 

Komisař Sumara, inspektorka Šímová a znalec symbolů a sekt doktor 

Runa pátrají po vraždícím maniakovi v labyrintu pražského podzemí.  

  

Fellowes, Jessica     ZK 5665/1-2 

Mitfordské vraždy  
2 audiodisky (13 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -- 

detektivní romány  
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První z řady elegantních kriminálních příběhů ve stylu Agathy Christie. 

Příběh začíná roku 1919, kdy se mladá guvernantka Luisa pokusí 

odhalit pachatele děsivé vraždy.  

  

Fields, Helen      ZK 5667/1-2  

Dokonalá kořist  
2 audiodisky (16 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný – detektivní 

romány 

Další příběh dvojice detektivů, která se potýká se sériovým vrahem, 

který s nimi hraje hrůznou hru.  

 

Marrs, John       ZK 5675/1-2 

Když jsi odešel  
2 audiodisky (15 hod., 24 min.) MP3 -- Účinkují Jarmila Švehlová, 

Tomáš Pavelka, Jiří Schwarz – thrillery (romány) 

Psychologický thriller o ztraceném manželovi a otci rodiny, který se 

znovu objeví po pětadvaceti letech.  

  

Connelly, Michael     ZK 5678/1-2  

Černá ozvěna  
2 audiodisky (18 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- detektivní 

romány  

První díl kultovní série americké drsné školy, ve kterém svérázný 

detektiv Bosch vyšetřuje smrt spolubojovníka z Vietnamu a narazí na 

nebezpečné zločince v policejním aparátu.  

 

Lagercrantz, David    ZK 5679/1-2  

Dívka, která musí zemřít  
2 audiodisky (13 hod., 56 min.) -- Čte Martin Stránský – detektivní 

romány 

V závěrečném, volném pokračování série Milénium se investigativní 

novinář Mikael Blomkvist zajímá o "nešťastnou" smrt bezdomovce. 
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Požádá o pomoc sociopatickou hackerku Lisbeth Salanderovou, ta 

však po pohřbu Holgera Palmgrena odjela ze Švédska a neozývá se.  

  

Ahnhem, Stefan      ZK 5691/1-2  

Oběť bez tváře  
2 audiodisky (19 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- detektivní 

romány  

Úvodní kniha švédské kriminální série případů Fabiana Riska. Fabian 

kariéru u helsingborské policie zahajuje vyšetřováním vražd svých 

spolužáků  

  

Lapeña, Shari     ZK 5693  

Nevítaný host  
1 audiodisk (8 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Martina Hudečková, Libor 

Hruška – detektivní romány 

Psychologická detektivka s prvky hororu. Autorka nás seznamuje s 

hosty venkovského hotelu, který se vinou sněhové bouře změní v past. 

Vztahy se  komplikuji a vraždy narůstají.  

  

Mackay, Asia      ZK 5699 

Máma zabiják  
1 audiodisk (11 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Iva Pazderková – thrillery 

(romány) 

S espritem, vtipem a napětím líčí nevšední thriller život jedné 

maminky, která si občas jen tak odskočí od plotny vyřešit nějakou 

náročnou špionážní státní misi, jako elitní agentka ve službách tajné 

služby jejího Veličenstva.  

  

Jackson, Stina           ZK 5709  

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

– detektivní romány 
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Debutový thriller švédské autorky o hranicích dobra a zla, normality a 

vyšinutí, který je stejně úzkostný a melancholický jako cáry mlhy na 

opouštěné silnici.  

 

Vodička, Petr      ZK 5712  

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

Preiss a další účinkující: Martin Písařík, Jan Vlasák atd – detektivní 

příběhy 

S humorem a nadsázkou pojaté příběhy z prostředí současné vesnice.  

  

Tvrdá, Eva       ZK 5719 

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

romány  

Temně laděná detektivka ze současné Ostravy.  

  

Kutscher, Volker      ZK 5727/1-2  

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

Třetí příběh série s komisařem Gereonem Rathem. Berlín roku 1931 - 

válka gangů za hospodářské krize.  

  

Braithwaite, Oyinkan    ZK 5734  

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

(romány)  

Mystery thriller o lásce, těžkém dětství s krutým otcem, Lagosu a 

přesvědčení, že krev je hustší než voda. Ta se navíc hůř odstraňuje z 

koberce.  
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Galbraith, Robert    ZK 5744/1-3  

Smrtící bílá  
3 audiodisky (32 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Pavel Rímský – detektivní 

romány 

Čtvrtý případ Cormorana Strika, ve kterém řeší případ v kulisách 

příprav a průběhu londýnských olympijských her v roce 2012.  

 

Fleming, Joan      ZK 5745 

Ďábelská kráska : láska a zločin v Paříži  
1 audiodisk (4 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková -- 

detektivní romány  

Detektivní román o drobném podvodníčkovi, který je dohnán k vraždě 

a později i k sebevraždě.  

  

St. James, Simone     ZK 5764/1-2 

Zlomené duše  
2 audiodisky (13 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- detektivní 

romány  

Napínavý detektivní román o záhadných vraždách, přátelství čtyř, 

velmi rozdílných dívek a spravedlivé pomstě.  

  

Connelly, Michael     ZK 5774/1-2  

Černý led  
2 audiodisky (15 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- detektivní 

romány  

Druhý díl z kultovní série americké drsné školy, ve kterém svérázný 

detektiv Bosch vyšetřuje několik podezřelých úmrtí v souvislosti s 

překupnictvím drog.  

  

Bryndza, Robert      ZK 5775/1-2  

Kanibal z Nine Elms : první případ Kate Marshallové  
2 audiodisky (12 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský -- 
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detektivní romány  

Úvodní kniha z řady krimithrillerů s vyšetřovatelkou Kate 

Marshallovou, která zde stojí před případem sériového vraha, s jehož 

modem operandi se již před lety setkala.  

  

Adler-Olsen, Jussi     ZK 5776  

Malé pikantní vraždy  
1 audiodisk (3 hod., 16 min.) MP3 -- Obsahuje: Malé pikantní vraždy -- 

Škvíra. -- Čte Petr Čtvrtníček – detektivní povídky 

Dvě povídky, ve kterých autor tentokrát pojal kriminální téma s 

notnou dávkou černého humoru. Obsah: Malé pikantní vraždy - o 

muži, jemuž s věkem a po odchodu manželky ubývá síl i peněz. 

Jednoho dne u holiče vyslechne nevázaný hovor dvou dam a dostane 

nápad na novou výnosnou živnost. Škvíra - kratší povídka začíná v 

Německu v době 2. světové války, kdy na půdě svého domu hledá 

úkryt mladý dezertér z wehrmachtu.  

  

Tudor, C. J       ZK 5777/1-2 

Jáma  
2 audiodisky (10 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- detektivní 

romány  

Thriller o tom, že minulost by bylo lépe nechat spát. Kdyby to ovšem 

bylo možné.  

  

Simenon, Georges      ZK 5780  

Maigret se brání  
1 audiodisk (5 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jan Vlasák – detektivní 

příběhy 

Jeden z posledních románů autora "komisaře Maigreta" je postaven 

na vynikajícím nápadu: komisař Maigret se ocitne v roli vyslýchaného.  
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Minier, Bernard       ZK 5810/1-2  

Na okraji propasti  
2 audiodisky MP3 -- Čte Jiří Schwarz – thrillery 

Thriller představuje alarmující nahlédnutí do světa digitálních 

technologií, které zneužívají informace a manipulativním působením 

vyvolávají v člověku chorobné, až děsivé představy, pod jejich vlivem 

se často ocitne až "na okraji propasti".  

  

Harris, Thomas      ZK 5898  

Cari Mora  
1 audiodisk (6 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Pavel Nečas -- thrillery  

Tvůrce slavného psychopatického zabijáka dr. Hanibala Lectera 

tentokrát přichází s thrillerem, jehož hrdinkou je mladá kolumbijská 

uprchlice Cari Mora.  

  

Ritter, William       ZK 5905  

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

romány  

Příběh detektiva, který se zabývá paranormálními jevy, překypuje 

troufalým vtipem a hororovou nadsázkou ve stylu Doktora Who a 

Sherlocka Holmese.  

  

Erben, Václav      ZK 5911  

Poklad byzantského kupce : případ kapitána Exnera  
1 audiodisk (4 hod., 36 min.) MP3 -- Rozhlasová úprava, průvodní 

slovo Eva Lenartová -- Obsahuje: Havárie -- Kufr plný lihu -- Noc s 

doktorem Soudkem -- Zhroucení Jaromíra Šedivky -- Co prozradí staré 

fotky -- Zločin Miroslava Martince -- Kde zemřela Jaroslava Holubová? -

- Kam zmizelo zlato a stříbro? -- Kde je syn Jaroslavy Holubové? -- 

Rozuzlení. -- Čte Tomáš Jirman – detektivní romány 

Retrodetektivka, odehrávající se v prostředí archeologických 

vykopávek.  
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Francis, Felix       ZK 5913  

Puls  
1 audiodisk (11 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Simona Babčáková -- 

detektivní romány  

Detektivní případ o bezejmenném mrtvém, nalezeném na dostihové 

dráze.  

  

Christie, Agatha       ZK 5915  

Mrtvá v knihovně  
1 audiodisk (6 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek, Růžena 

Merunková – detektivní romány 

Detektivní příběh, ve kterém autorka popisuje a rozebírá případ 

mladé dívky v uzavřené společnosti anglického maloměsta.  

  

Nesbø, Jo       ZK 5918/1-2  

Nůž  
2 audiodisky (19 hod., 50 min.) MP3 -- Čte David Matásek -- detektivní 

romány  

Dvanáctá kniha série případů Harryho Holea. Tentokrát je pro kdysi 

slavného kriminalistu probuzí horší než jindy. Na rukou i kalhotách 

má krev a z předchozího dne si nepamatuje vůbec nic.  

  

Snellman, Anja       ZK 5940  

Safari klub  
1 audiodisk (12 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková – 

thrillery 

Psychologický román vypráví příběh helsinské veterinářky, jejíž život 

navždy poznamenají traumatizující zážitky z mládí.  

  

Le Carré, John      ZK 5960  

Špion, který přišel z chladu  
1 audiodisk (9 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- thrillery  

Špionážní román líčí příběh britského agenta, jenž v prostředí 
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východoněmecké totality naráží na silného protivníka.  

  

Klevisová, Michaela     ZK 5961  

Sněžný měsíc  
1 audiodisk (10 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Kristýna Kociánová – 

detektivní romány 

Detektivní román, odehrávající se mezi obyvateli horských samot v 

Beskydech.  

  

Arango, Sascha      ZK 5966  

Pravda a jiné lži  
1 audiodisk (8 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – detektivní romány 

Henry je úspěšný spisovatel, který vede příjemný život - dokud mu 

jeho milenka nesdělí, že s ním čeká dítě. Dosud se mu vždy dařilo 

unikat důsledkům svých činů, ale jednou zajde příliš daleko.  

  

Greenwood, Kerry    ZK 6025  

Vražda ve vlaku do Ballaratu  
1 audiodisk (6 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová -- detektivní 

romány  

Nové dobrodružství Phryne Fisherové, nezávislé, bohaté a zářivě 

elegantní soukromé vyšetřovatelky, která má vždy po ruce koktejl a 

milence.  

  

Lapeña, Shari      ZK 6110  

Jeden z nás  
1 audiodisk (9 hod., 41 min.) MP3 -- Čtou Martina Hudečková, Libor 

Hruška – thrillery 

Strhující psychothriller z pera mistryně nečekaných zvratů. Udržet 

tajemství mezi sousedy, kde každý každého zná, může být těžké - 

vražedně těžké.  
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Collins, Wilkie     ZK 6116/1-2  

Měsíční kámen  
2 audiodisky (16 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš -- detektivní 

romány  

Detektivní příběh popisuje osudy vzácného drahokamu, ukradeného 

ze svatyně indického božstva.  

  

Hausmann, Romy     ZK 6121/1-2  

Milé dítě  
2 audiodisky (13 hod., 58 min.) MP3 -- Jana Holcová, Jakub Žalud, 

Lumíra Přichystalová – thrillery 

Hrůzný, tragický, v některých pasážích ale i křehký psychologický 

thriller líčí dramatický osud pohřešované mnichovské studentky.  

  

Ahnhem, Stefan     ZK 6136/1-2  

X způsobů smrti  
2 audiodisky (17 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- detektivní 

romány  

Pátá kniha švédské kriminální série případů Fabiana Riska. Za 

každou vraždou se skrývá motiv. V jistých případech je to však pouhá 

iluze.  

  

Fields, Helen     ZK 6145/1-2  

Dokonalá smrt  
2 audiodisky (15 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný – detektivní 

romány 

Třetí případ dvojice detektivů, kterou čeká složité vyšetřování, při 

němž se ocitnou na hranici zákona.  

  

Ludlum, Robert     ZK 6147/1-2 

Bourneova totožnost  
2 audiodisky (24 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil, Pavel Soukup 

– thrillery 
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Dobrodružný thriller o muži, který ztratil paměť a vzápětí se stává 

objektem zájmu profeisonálních zabijáků.  

  

Pešťák, Kamil     ZK 6152  

Když se kruh uzavřel : odkud vede, odkud a kam   
1 audiodisk (9 hod.39 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský -- thrillery  

Některé věci vám dojdou až pod lavinou. Dramatický příběh horolezce 

a muzikanta Davida se odehrává v Čechách, Rakousku a Kanadě v 

atmosféře divokého kapitalismu 90. let 20. století. Obsah písní: 

Hubenej kluk, Cizinec a Klidně stůj, hudba a text Kamil Pešťák.  

  

Simenon, Georges   ZK 6153  

Maigretův první případ  
1 audiodisk (7 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Jan Vlasák – detektivní 

příběhy 

Píše se rok 1913 a mladý Maigret se při jedné noční službě vydává na 

vlastní pěst vyšetřit hlášení o střelbě a volání o pomoc v sídle 

zámožné rodiny. Ještě netuší, že právě otvírá svůj první případ.  

 

Wallace, Edgar     ZK 6154  

Postrach Chicaga  
1 audiodisk (6 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda -- detektivní 

romány  

Detektivní román inspirovaný skutečnými událostmi v Chicagu 

počátkem 30. let 20. století.  

  

Deaver, Jeffery     ZK 6156/1-2  

Kamenná opice  
2 audiodisky (19 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček – detektivní 

romány 

K americkým břehům se blíží loď s ilegálními přistěhovalci z Číny, na 

jejíž palubě je mimo jiné zkušený pašerák lidí zvaný Přízrak. Jeho 

protivník detektiv Lincoln Rhyme ovšem postupem času zjišťuje, že 
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Přízrak ve skutečnosti plní ještě mnohem temnější a smrtonosnější 

poslání a že se nezastaví ani před zločinem v samém srdci New 

Yorku.  

 

Fields, Helen      ZK 6166/1-2 

Dokonalé ticho  
2 audiodisky (15 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný -- detektivní 

romány  

Čtvrtý případ inspektora Luca Callanacha a šéfinspektorky Avy 

Turnerové.  

  

Hoover, Colleen      ZK 6177  

Pravda nebo lež  
1 audiodisk (10 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Tereza Vilišová -- americké 

romány  

Psychothriller, ve kterém mladá spisovatelka Lowen přijímá nabídku 

k dokončení knižní série za jinou spisovatelku, známou Verity 

Crawfordovou. Ta ze zdravotních důvodů není schopná sérii dopsat. 

Lowen objeví Veritiny osobní zápisky a zjišťuje nebezpečné 

skutečnosti.  

  

Christie, Agatha      ZK 6178  

Smrt na Nilu  
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- detektivní 

romány  

Detektivní příběh rozpracovává motiv několikanásobné vraždy v 

uzavřené společnosti anglických a amerických turistů v Egyptě.  

  

Stručovský, Martin    ZK 6181  

Bez duše  
1 audiodisk (9 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss, Kryštof Hádek 

– detektivní romány 

Detektivní román se svérázným vyšetřovatelem - knihkupcem a 
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bývalým policejním kapitánem Matějem, který po nocích pomáhá 

lidem v obtížných životních situacích. Jeho nová klientka přinese se 

svými problémy i fatální potíže.  

 

May, Peter       ZK 6202 

Zpětný ráz  
1 audiodisk (10 hod., 55 min.) MP3 -- Čte David Matásek -- detektivní 

romány  

Pátý díl volné detektivní série, v níž bývalý forenzní biolog Enzo 

Macleod řeší sedm let starou vraždu geniálního gastronomického 

odborníka.  

  

Stevens, Taylor      ZK 6214/1-2 

Maska  
2 audiodisky (13 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Bohdana Majerová – 

thrillery 

Další napínavý thriller s jedinečnou hrdinkou, která neumí žít bez 

nebezpečí a přitahuje problémy.  

  

Constantine, Liv     ZK 6218 

Poslední paní Parrishová  
1 audiodisk (12 hod., 6 min.) MP3 -- Čtou Tereza Dočkalová, Jana 

Plodková – thrillery 

Zlověstný psychothriller s překvapivou pointou vykresluje temné 

hlubiny lidské duše, která může skrývat plány černé jako ze 

samotného pekla.  

  

Christie, Agatha      ZK 6221 

Vlak z Paddingtonu  
1 audiodisk (6 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková, Růžena 

Merunková – detektivní romány 

Klasický detektivní příběh se odehrává v uzavřeném okruhu rodiny 

bohatého starce, kde touha po majetku vytváří příznivou situaci pro 
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pachatele vraždy.  

  

James, P. D.       ZK 6222  

Pachuť smrti  
1 audiodisk (5 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček -- detektivní 

romány  

Detektivní román se odehrává v prostředí vyšších londýnských 

společenských kruhů v 80. letech 20. století.  

  

Ekberg, Anna     ZK 6253/1-2 

Šťastně až do smrti  
2 audiodisky (14 hod., 1 min.) MP3 -- Čte František Kreuzmann – 

thrillery (romány) 

Dramatický milostný psychothriller s detektivní zápletkou, ve kterém 

v hororovém scénáři zaznívá pozvolný rozpad partnerského vztahu 

vedoucí až k tragickým násilným koncům.  

  

Doyle, Arthur Conan     ZK 6260 

6x Sherlock Holmes  
1 audiodisk (3 hod., 55 min.) MP3 -- Obsahuje: Pět pomerančových 

jadérek -- Charles Augustus Milverton --  Případ totožnosti --  Mrzák -- 

Upír v Sussexu --  Poslední poklona. -- Čtou Svatopluk Beneš, Soběslav 

Sejk, Vladimír Brabec, Jiří Samek – detektivní povídky 

Výběr z detektivních povídek s nesmrtelným soukromým detektivem 

Sherlockem Holmesem a jeho pomocníkem doktorem Watsonem.  

  

Ahnhem, Stefan      ZK 6272/1-2 

Devátý hrob  
2 audiodisky (19 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- detektivní 

romány  

Druhý díl z volné řady rafinovaných krimi thrillerů Fabian Risk, který 

získal nálepku nástupce Stiega Larssona.  
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Barker, J. D. (Jonathan Dylan)   ZK 6273  

Čtvrtá opice  
1 audiodisk (14 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich, Kajetán 

Písařovic – detektivní romány 

Vrahovo počínání má smysl inspirovaný východní legendou o třech 

opicích. Motiv celého bestiálního řádění však v sobě ukrývá ještě 

jedna opice - ta čtvrtá.  

  

Cole, Daniel       ZK 6274/1-2  

Konec hry  
2 audiodisky (10 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský, Monika 

Žáková – detektivní romány 

Závěrečný díl krimi série s detektivem Wolfem a seržantkou 

Baxterovou. Tentokrát řeší smrt kolegy - případ, jímž se "vražedný 

kruh uzavírá".  

  

May, Peter       ZK 6275 

Karanténa  
1 audiodisk (10 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Daniel Bambas -- detektivní 

romány  

Detektivní thriller, který se odehrává v Londýně na pozadí pandemie 

ptačí chřipky.  

  

Zepeda Patterson, Jorge    ZK 6276  

Černý trikot  
1 audiodisk (12 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Kupka -- detektivní 

romány  

Krimithriller z prostředí vrcholného cyklistického závodu Tour de 

France.  

 

Delaney, J. P.     ZK 6280  

Dokonalá manželka  
1 audiodisk (10 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Tomáš Pavelka --  thrillery 
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(romány)  

Psychologický thriller o umělé inteligenci. Abbie se po své smrti 

probudí jako robot a pátrá po pravdě o svém životě a manželovi.  

  

Kara, Lesley      ZK 6284 

Fáma  
1 audiodisk (10 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Milena Steinmasslová, Jana 

Stryková – thrillery (romány) 

Psychologický thriller přináší příběh z poklidného přímořského 

městečka v Essexu, ve kterém život totálně změní jedna nevinně 

vyslovená fáma.  

 

Ball, John Dudley     ZK 6287  

V žáru noci  
1 audiodisk (6 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková – 

detektivní romány 

Detektivní příběh, jehož hrdinou je černošský policejní inspektor, který 

řeší vraždu známého dirigenta.  

  

Ahnhem, Stefan      ZK 6292/1-2 

Motiv X  
2 audiodisky (16 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- detektivní 

romány  

Komisař Fabian Risk a jeho tým kriminalistů vyšetřuje spletitý případ 

vraždy malého syrského chlapce.  

  

Goffa, Martin     ZK 6295  

Muž z chatrče  
1 audiodisk (8 hod., 42 min.) MP3 -- Čtou Jan Maxián, Jan Zadražil – 

detektivní romány 

Realistický detektivní román, ve kterém je novinář Marek Vráz vtažen 

do pátrání po člověku, jehož smrt je záhadná skoro tak, jako byl 

záhadný celý jeho život.  



139  

  

Klevisová, Michaela     ZK 6297  

Drak spí  
1 audiodisk (12 hod.) MP3 -- Čte Kristýna Kociánová – detektivní 

romány 

V malé jihočeské vesničce se probouzí starý nevyřešený případ, který 

plodí nové zločiny.  

  

Michaelides, Alex     ZK 6306  

Mlčící pacientka  
1 audiodisk (10 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Lucie Štěpánková, Petr 

Stach – thrillery (romány) 

Psychothriller s detektivní zápletkou. Psychoterapeut se snaží odhalit 

tajemství dávné vraždy, které je skryto v autoportrétu mlčící ženy.  

  

Yrsa Sigurðardóttir     ZK 6307  

Černá díra : série Freyja & Huldar  
1 audiodisk (12 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Klára Cibulková -- detektivní 

romány  

Druhý román islandské krimi série s hlavními protagonisty - 

psycholožkou Freyjou a detektivem Huldarem. Vykopání školní časové 

schránky vyvolá vlnu tragických událostí.  

  

Krnáčová, Adriana     ZK 6310/1-2  

Zpupnost  
2 audiodisky (13 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Ladislav Cigánek -- thrillery 

(romány)  

Thriller, ve kterém autorka (bývalá pražská primátorka) poodhaluje 

praktiky komunální politiky, kde hrají prim lobbing, úplatky a osobní 

zájmy.  

  

Mayne, Andrew      ZK 6312  

Temný vzorec  
1 audiodisk (9 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Velen – thrillery 
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(romány) 

Doktor Theo Cray řeší nové sériové úmrtí. Aby zachránil nevinné životy 

i sám sebe, sleduje každé nové vodítko v případu vyšinuté zdravotní 

sestry, protože pomalu ztrácí kontakt s realitou.  

  

Tudor, C. J       ZK 6314 

Ti druzí  
1 audiodisk (10 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- thrillery 

(romány)  

Mrazivý psychothriller ve kterém už tři roky marně hledá otec svoji 

unesenou pětiletou dceru. Někdo ví, co se stalo, ale kdo zná pravdu, 

tomu jde o život. Ti druzí, se nezastaví před ničím.  

 

Poe, Edgar Allan     ZK 6320  

Zlatý skarabeus  
1 audiodisk (3 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- detektivní 

povídky  

Výbor nejlepších autorových povídek detektivního žánru, 

vědeckofantastického a literatury moderního horroru.  

  

Nesbø, Jo       ZK 6328/1-2  

Spasitel  
2 audiodisky (18 hod.) MP3 -- Čte David Matásek – detektivní romány 

Šestá kniha série případů Harryho Holea se odehrává v roce 2003 v 

Oslu během adventu.  

  

Sýkora, Michal      ZK 6334  

Ještě není konec  
1 audiodisk (9 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Norbert Lichý – detektivní 

romány 

Detektivní román se svéráznou komisařku Výrovou, která řeší vraždu 

dítěte, spáchanou před více než dvaceti lety.  
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Škvorecký, Josef      ZK 6337  

Hříchy pro pátera Knoxe : detektivní divertimento  
1 audiodisk (12 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – detektivní 

povídky 

Deset detektivních povídek, jejichž vtip spočívá v důsledném 

porušování pravidel klasické anglické detektivky.  

  

Kepler, Lars      ZK 6373/1-2 

Zrcadlový muž  
2 audiodisky (20 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Pavel Rímský -- detektivní 

romány  

Osmá kniha ze série krimi románů s komisařem Joonem Linnou. 

Tentokrát vyšetřuje vraždu šestnáctileté dívky.  

  

Theorin, Johan      ZK 6382/1-2  

Mlhy Ölandu  
2 audiodisky (16 hod., 45 min.) MP3 -- Čte František Dočkal – 

detektivní romány 

Brilantní detektivka, ve které se příběh začíná odvíjet v roce 1972, 

kdy beze stopy zmizí téměř šestiletý Jens. Po dvaceti letech se matka 

ztraceného chlapce spolu se svým otcem vracejí po něm na Öland 

pátrat.  

  

Bussi, Michel      ZK 6415/1-2 

Černé lekníny  
2 audiodisky (14 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- 

detektivní romány  

Jedna vražda, jeden ztracený obraz a tři ženy, které znají pravdu. Nový 

román uznávaného francouzského autora současnosti.  

  

Hrdlička, Pavel       ZK 6419 

Kdo s ohněm zachází  
1 audiodisk (9 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- detektivní 
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romány  

Historická detektivka ze středověké Prahy v době vlády Václava IV., ve 

které podrychtář Václav od Černého koně řeší závažný případ žhářství.  

  

Pittler, Andreas P.     ZK 6421 

Vídeňské zločiny. 1913: Případ podivné sebevraždy  
1 audiodisk (8 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Miroslav Táborský -- detektivní 

romány  

Kriminální román se odehrává v roce 1913 v podmanivých kulisách 

císařské Vídně a na pozadí skutečných historických událostí.  

  

Gulik, Robert van      ZK 6425 

Císařova perla  
1 audiodisk (5 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Jiří Pick – detektivní romány 

Detektivní román, jejímž hrdinou je skutečná historická osobnost - 

čínský soudce Ti Žen-tie.  

  

Rickstad, Eric      ZK 6454 

Co po ní zbylo  
1 audiodisk (11 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- detektivní 

romány  

Detektivní thriller zachycuje příběh otce, který nalezne v lese dívku, 

jež mu nápadně připomíná jeho dceru, před čtvrtstoletím záhadně 

zmizelou.  

  

Upfield, Arthur William   ZK 6456 

Králičí plot  
1 audiodisk (9 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková -- 

detektivní romány  

V detektivním románě ze Západní Austrálie objasňuje policejní 

inspektor spolu s detektivem amatérem, mužem tajemné existence, 

vraždu záhadně zmizelého farmáře. Když je vrah dopaden a odsouzen 

k trestu smrti, odhaluje se I tajemná existence detektiva amatéra.  
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Upfield, Arthur William    ZK 6457 

Odplata v buši  
1 audiodisk (11 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – detektivní 

romány 

Děj originálního detektivního románu se odehrává v západní Austrálii 

a zápletka se rozvíjí kolem záhadného zmizení správce jedné místní 

farmy.  

 

Chesterton, G. K.     ZK 6463 

Pochybnosti otce Browna  
1 audiodisk (8 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková -- 

detektivní povídky  

Cyklus detektivních povídek spojených postavou detektiva amatéra.  

  

Block, Thomas        ZK 6490 

Mayday  
1 audiodisk (5 hod , 1 min.) MP3 Čtou Luděk Munzar, René Přibil, Jiří 

Samek - thrillery (romány) 

Katastrofický román amerického autora vypráví o osudech pasažérů 

velkého dopravního letadla, které se stane obětí nešťastné náhody při 

armádních pokusech se vzdušnými zbraněmi. 

  

Forsyth, Frederick                         ZK 6492 

Liška 

1 audiodisk (11 hod., 25 min.) MP3. -- Čte Jan Hyhlík. 

anglické romány (špionážní) 

Špionážní thriller o bývalém britském tajném agentu Westonovi, který 

se pokusí využít schopnosti hackera zvaného Liška. Ten se tím 

dostane do ohrožení života, čemuž Weston musí zabránit.  
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Nesbø, Jo                                       ZK 6596/1-2  

Pentagram  
2 audiodisky (15 hod., 38 min.) MP3. -- Čte David Matásek 

norské romány (thrillery 

Pátá kniha série případů Harryho Holea. Tentokrát je detektiv povolán 

k podivnému nálezu - zavražděná žena s odseknutým prstem. Dokáže 

Harry rozluštit vzkazy a symboly, které vrah zanechává na místech 

činu, a dokáže zabránit dalším vraždám? 
 

 

Barker, J. D. (Jonathan Dylan)     ZK 6497/1-2 

Pátá oběť  
2 audiodisky (17 hod., 36 min.) MP3. -- Čte Vasil Fridrich, Kajetán 

Písařovic. 

americké romány (thrillery)  

Detektiv Porter, posedlý hledáním Opičího vraha, spolu se svým 

týmem vyšetřuje případ mrtvé dívky, nalezené pod zmrzlou vodní 

hladinou laguny v chicagském parku.  
 

 

Chbosky, Stephen                         ZK 6498/1-3 

Imaginární přítel 
3 audiodisky (26 hod., 15 min.) MP3. -- Čte Igor Bareš.  

americké romány (thrillery)  

Hororový příběh, v centru jehož děje jsou žena prchající před 

násilnickým manželem a její malý syn, který se ocitne v moci čehosi 

podivného.  

  

Doyle, Arthur Conan                    ZK 6502/1-2     

Návrat Sherlocka Holmese 
2 audiodisky (14 hod., 25 min.) MP3. -- Obsahuje: Prázdný dům -- 

Stavitel z Norwoodu -- Tančící figurky -- Osamělá cyklistka -- Škola v 

Priory -- Černý Petr -- Charles Augustus Milverton -- Šest Napoleonů -- 



145  

  

Tři studenti -- Zlatý skřipec -- Zmizelý hráč ragby -- Opatské sídlo -- 

Druhá skvrna. -- Čte Václav Knop.  

anglické povídky  

Třináct povídek s legendárním britským detektivem. 

 

Erben, Václav                                ZK 6503 

Na dosah ruky : kapitán Exner opět na scéně 
1 audiodisk (4 hod., 28 min.) MP3. -- Čte Tomáš Jirman. 

české romány  

Základním motivem detektivního románu je pátrání kapitána Exnera 

a jeho spolupracovníků po ukrytém  

pokladu židovské rodiny. 

  

Goffa, Martin                                ZK 6504 

Muž s unavenýma očima 

1 audiodisk (8 hod., 25 min.) MP3. -- Čte Martin Preiss, Libor Hruška.  

české romány (thrillery)  

Aby pomohl kolegovi, vydává se bývalý kriminalista na stopu 

neznámého únosce - ten se ale ukáže mnohem brutálnějším a 

tvrdším soupeřem, než kdo čekal. Temně a realisticky laděný 

kriminální román.  

  

Jacq, Christian                              ZK 6505/1-2 

Mumie před soudem 

2 audiodisky (16 hod., 25 min.) MP3. -- Čte Jan Hyhlík 

detektivní romány 

Strhující detektivní příběh z Londýna na počátku 19. století, kde klíč k 

záhadě najdeme v náboženských představách starého Egypta.  

  

Kara, Lesley                                  ZK 6518 

Kdo o tom ví? 

1 audiodisk (9 hod., 38 min.) MP3. -- Čte Lucie Juřičková, Jana 

Stryková. 
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thrillery (romány)  

Psychothriller o mladé ženě, která se po léčení v protialkoholické 

léčebně v Londýně vrací ke své matce s vidinou, že v poklidném 

prostředí začne nový život. Objeví se ale kdosi, kdo zná tajemství 

minulosti. 

 

May, Peter                                     ZK 6520/1-2 

Běžkyně  
2 audiodisky (15 hod., 38 min) MP3 -- Čte Jana Plodková, Martin 

Myšička 

skotské romány 

Pátý případ z řady "čínských thrillerů", v němž americká soudní 

patoložka a čínský detektiv vyšetřují "náhodná" úmrtí nejlepších 

čínských sportovců.  
 

Sýkora, Michal      ZK 6534  

Modré stíny  
1 audiodisk (12 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Petr Kubes, Simona 

Postlerová – detektivní romány 

Detektivní román se svéráznou komisařku Výrovou, která vyšetřuje 

smrt vysokoškolského pedagoga přímo na univerzitní půdě.  

  

Christie, Agatha     ZK 6536  

Svědkyně obžaloby a další povídky  
1 audiodisk (9 hod., 34 min.) MP3 -- Obsahuje: Slavičí hnízdo -- 

Nehoda -- Píseň o šestipenci -- Rádio -- Záhada modré vázy -- Poirot a 

záhada na regatě -- Ten čtvrtý -- Dobrodružství pana Eastwooda -- SOS 

-- Červená -- Svědkyně obžaloby. -- Čtou Libuše Švormová, Růžena 

Merunková, Adéla Kubačáková a další. – detektivní povídky 

Jedenáct příběhů plných šokujících zločinů a brilantní dedukce.  
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Regan, Lisa      ZK 6539/1-2 

Mizející dívky  
2 audiodisky (12 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Zuzana Slavíková – 

detektivní romány 

Detektivní thriller, v němž vyšetřovatelka Josie Quinnová pátrá po 

pacheteli, který v poklidném městě unáší mladé dívky.  

  

Yrsa Sigurðardóttir    ZK 6540  

Katarze  
1 audiodisk (12 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Klára Cibulková -- thrillery  

Detektiv Huldar spolu s dětskou psycholožkou řeší případ vražd 

mladých lidí, související se šikanou na sociálních sítích.  

  

Bryndza, Robert     ZK 6546/1-2  

Mlha nad Shadow Sands : druhý případ Kate Marshallové  
2 audiodisky (10 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský -- 

detektivní romány  

Druhý případ Kate Marshallové a jejího asistenta Tristana Harpera, v 

němž pátrají po záhadných zmizení mladých lidí, která nějak souvisí s 

mlhou v okolí vodní nádrže Shadow Sands.  

 

Francis, Felix     ZK 6547  

Krize  
1 audiodisk (9 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil – detektivní 

romány 

Detektivní případ ve kterém Harrison Ford, právník se specializací na 

řešení krizových situací, pátrá po příčině zničujícího požáru v 

důležitých stájích.  

  

May, Peter       ZK 6551  

Nezvratné alibi  
1 audiodisk (12 hod., 24 min.) MP3 -- Čte David Matásek -- detektivní 

romány  
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Závěrečný díl volné detektivní série, v níž bývalý forenzní biolog Enzo 

Macleod řeší záhadnou, přes dvacet let starou, vraždu a k tomu má 

řešit i zamotané záležitosti vlastního života.  

  

Chandler, Raymond    ZK 6555  

Hluboký spánek  
1 audiodisk (8 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška – detektivní 

romány 

Na první pohled jednoduchý případ zavede soukromého detektiva 

Philipa Marlowa do světa intrik, gangsterů a vražd.  

  

Minier, Bernard     ZK 6557/1-2  

Údolí  
2 audiodisky (16 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Jiří Schwarz – detektivní 

romány 

Šestý díl detektivní série s kriminalistou Martinem Servazem, který 

tentokrát čelí sériovému vrahovi.  

 

Christie, Agatha      ZK 6568  

Smysluplná vražda  
1 audiodisk (6 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek, Růžena 

Merunková – detektivní romány 

Detektivní román, ve kterém slečna Marplová na základě svých 

zkušeností a bystrého úsudku vyřeší případ komplikované vraždy.  

  

Waters, Sarah     ZK 6576/1-2 

Malý vetřelec  
2 audiodisky (20 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic – 

thrillery 

Mistrně vystavěný příběh s hororovými prvky se odehrává krátce po 2. 

světové válce na anglickém venkově, v chátrajícím šlechtickém sídle. 

Temný román se řadí mezi nejlepší díla duchařské literatury.  
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Doyle, Arthur Conan    ZK 6590/1-2  

Příběhy Sherlocka Holmese  
2 audiodisky (21 hod., 55 min.) MP3 -- Obsahuje: Studie v šarlatové -- 

Podpis čtyř -- Dobrodružství Sherlocka Holmese. -- Čte Richard 

Honzovič. – detektivní příběhy 

Svazek zahrnuje první tři autorovy knihy, jak je kdysi postupně 

publikoval. Čtenář se v nich seznamuje s historií Sherlocka Holmese a 

doktora Watsona.  

  

Goffa, Martin      ZK 6599 

Děvčátko  
1 audiodisk (4 hod., 55 min.) MP3 -- Jan Maxián, Martin Stránský – 

detektivní romány 

Třetí příběh ze série s neodbytným novinářem Markem Vrázem. Kdo 

je tajemný muž, který drží v bance v samém centru Prahy nevinné 

rukojmí a jediné, co chce je dostatek času a setkání s novinářem 

Markem Vrázem alias Terencem. O co mu ve sktečnosti jde?  

  

Jackson, Stina      ZK 6601 

Pustina  
1 audiodisk (10 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková, Jan 

Vondráček – detektivní romány 

Krimithriller zasazený do tísnivého prostředí odlehlé vesnice ve 

Švédsku. Daleko od civilizace bují lidská závist a chidoba, dívky 

nabízejí sex na zapadlých parkovištích a na chátrajících samotách se 

daří drogám.  

  

Karika, Jozef     ZK 6602 

Tma  
1 audiodisk (6 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich – thrillery 

Hororový thriller ze zimní Malé Fatry.  

 

King, Stephen      ZK 6603/1-2  
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Ústav  
2 audiodisky (21 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- thrillery  

Thriller odehrávající se částečně na americkém venkově a v 

prapodivném místě zvaném Ústav.  

  

Flood, Helene     ZK 6609 

Terapeutka  
1 audiodisk (10 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková -- detektivní 

romány  

Psychologický thriller je ostrým vhledem do nejtemnějších koutů nás 

samých, našich rodin a našich vztahů.  

  

Christie, Agatha      ZK 6612 

Viděla jsem vraždu  
1 audiodisk (8 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- detektivní 

romány  

Detektivní román líčí okolnosti kolem vraždy třináctileté dívky při 

dětské slavnosti na starém venkovském sídle.  

  

Sayers, Dorothy L. (Dorothy Leigh)  ZK 6616/1-2  

Vražda potřebuje reklamu  
2 audiodisky (14 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -- 

detektivní romány  

Detektivní román o organizovaném zločinu, postupně pronikajícím do 

všech vrstev anglické společnosti.  

  

Bolton, S. J.       ZK 6625  

Už teď jsi mrtvá  
1 audiodisk (12 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jana Štvrtecká, Eva 

Novotná, Jan Kolařík, Michal Bumbálek – detektivní romány 

Kriminální thriller o pronásledování nežádoucí svědkyně vraždy v 

ponuré anglické krajině.  
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Mohlin, Peter     ZK 6630/1-2  

Poslední na seznamu  
2 audiodisky (16 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- detektivní 

romány  

Detektivní román sleduje příběh bývalého agenta FBI, který se po 

vynuceném odchodu z aktivní služby podílí na vyšetřování 

nevyjasněných a nevyřešených případů.  

  

Eco, Umberto      ZK 6633/1-3  

Jméno růže  
3 audiodisky (25 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- detektivní 

romány  

Nevšední historický román s náročným myšlenkovým kontextem líčí 

případ sedmi vražd, k nimž v roce 1327 došlo v jednom italském 

klášteře.  

  

French, Tana      ZK 6634/1-2  

V lesích  
2 audiodisky (21 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- detektivní 

romány  

Psychologický detektivní román z prostředí městečka nedaleko 

Dublinu sleduje průběh pátrání po pachateli vraždy dvanáctileté dívky.  

  

Mankell, Henning   ZK 6638/1-2  

Pyramida  
2 audiodisky (16 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jiří Vyorálek -- detektivní 

romány  

Devátá kniha volné detektivní série ze Švédska s inspektorem Kurtem 

Wallanderem.  

 

Chandler, Raymond     ZK 6645 

Dáma v jezeře  
1 audiodisk (9 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Karel Houska -- detektivní 
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romány  

Detektivní příběh o vraždě bohaté ženy, situováný do Kalifornie 30. let 

20. století.  

 

D'Andrea, Luca     ZK 6663/1-2  

Podstata zla  
2 audiodisky (14 hod.) MP3 -- Čte Filip Čáp – thrillery 

Debutový detektivní thriller italského autora plný děsivých záhad. 

Pozadí příběhu propojujícího minulost a současnost tvoří 

nezapomenutelné scenérie italských Dolomit.  

 

Bannalec, Jean-Luc     ZK 6692  

Bretaňský příboj : druhý případ pro komisaře Dupina  
1 audiodisk (10 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- detektivní 

romány  

Druhý detektivní případ komisaře Dupina, rodilého Pařížana a 

milovníka kávy a tučňáků.  

  

Harper, Jane (Jane Elizabeth)  ZK 6695 

Sucho : detektivní román  
1 audiodisk (11 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jakub Gottwald -- detektivní 

romány  

Detektivní román odehrávající se v odlehlém australském městečku 

Kiewarra sužovaném suchem. To si vybírá daň nejen na přírodě a 

zvířatech, ale i na psychice místních obyvatel.  

  

Christie, Agatha      ZK 6696  

Plavý kůň  
1 audiodisk (8 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- detektivní 

romány  

Detektivní román z londýnského prostředí 60. let 20. století, v němž 

autorka důvtipně odhaluje reálné pozadí zdánlivě nevysvětlitelné, 

téměř mystické smrti kněze.  



153  

  

Wright, Lawrence     ZK 6705/1-2  

Na konci října  
2 audiodisky (16 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný -- thrillery 

(romány)  

Prorocký thriller varuje před arogancí moci a křehkostí světa. 

Smrtelný virus se rychle šíří po celé planetě a biologická válka je na 

spadnutí. Boj s pandemií se mění na boj o záchranu celé civilizace.  

 

Howe, Samantha Lee    ZK 6708/1-2 

Cizinec v naší posteli  
2 audiodisky (13 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková – 

thrillery (romány) 

"Sexy thriller" britské autorky, jehož hrdince zasáhne do života muž s 

neexistující identitou.  

  

Christie, Agatha      ZK 6709  

Hodiny  
1 audiodisk (10 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- detektivní 

romány  

Hercule Poirot musí vyřešit dva kriminální případy, aby odhalil vraha 

mrtvého muže, nalezeného v domě staré nevidomé ženy.  

 

Lapeña, Shari     ZK 6710  

Její konec  
1 audiodisk (10 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Martina Hudečková, Libor 

Hruška – detektivní romány 

Kriminální román vypráví příběh šťastné manželské dvojice, která 

právě prožívá náročnější životní období.  

 

Regan, Lisa (Lisa L.)    ZK 6713/1-2 

Dívka beze jména  
2 audiodisky (11 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová -- 

detektivní romány  
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Detektivní thriller, v němž vyšetřovatelka Josie Quinnová řeší případ 

únosu novorozeného dítěte.  

 

Vesper, Inga      ZK 6717 

Nekonečně dlouhé odpoledne  
1 audiodisk (12 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -- detektivní 

romány  

Léto roku 1959 v kalifornském Sunnylakes je plný přátelských lidí. 

Americký sen se však promění v noční můru, když zmizí Joyce 

Haneyová a zůstane po ní jen kaluž krve v kuchyni.  

  

Goffa, Martin      ZK 6722 

Sekta  
1 audiodisk (6 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián – detektivní 

romány 

Detektivní román, ve kterém jako hlavní vyšetřovatel opět vystupuje 

novinář Marek Vráz alias Terence. Při pátrání po muži, který zmizel za 

podivných okolností, se dostává do hor v severní Itálii, kde žije 

komunita důsledně uzavřená před okolním světem.  

  

May, Peter       ZK 6727  

Tichá smrt  
1 audiodisk (12 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Filip Kaňkovský -- detektivní 

romány  

Smyslů zbavená pomstichtivost, sluncem rozpálené španělské 

pobřeží a vrah se srdcem chladným jako led.  

  

Nesbø, Jo      ZK 6728/1-2  

Království  
2 audiodisky (19 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – thrillery 

(romány) 

Thriller o dvou bratrech, kteří v mládí přišli o rodiče. Zatímco starší 

Roy zůstal v ospalé rodné vesnici, mladší Carl odcestuje. Za čas se 
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vrací s novou ženou a ambiciozními plány - jenže je začně stíhat 

temná minulost a podivná úmrtí.  

  

Stout, Rex       ZK 6733  

Liga vyděšených  
1 audiodisk (10 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -- 

detektivní romány  

Detektivní příběh řeší problém psychologického zastrašování skupiny 

bývalých spolužáků.  

  

Chattam, Maxime    ZK 6740/1-2  

Spolčení ničemů : když se nejhorší noční můry stávají realitou  
2 audiodisky (14 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Libor Hruška -- detektivní 

romány  

Detektivní thriller, ve kterém dochází k vraždám pod stejnou značkou 

nejen ve Francii, ale po celé Evropě. Ve hře jsou temné části internetu 

i nacistický projekt Lebensborn.  

  

Nesbø, Jo      ZK 6759/1-2  

Sněhulák  
2 audiodisky (17 hod., 32 min.) MP3 -- Čte David Matásek -- detektivní 

romány  

Sedmá kniha série případů Harryho Holea se odehrává koncem 20. 

století v Oslu, a líčí hon na sériového vraha.  

 

Osman, Richard      ZK 6760  

Čtvrteční klub amatérských detektivů  
1 audiodisk (12 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Libuše Švormová, Jan 

Vlasák – detektivní romány 

Úsměvně laděná detektivka představuje neobvyklou čtveřici pátračů.  
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Pérez-Reverte, Arturo    ZK 6761/1-2  

Dumasův klub, aneb, Richelieuův stín  
2 audiodisky (14 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Libor Terš -- detektivní 

romány  

Román, odehrávající se v současném Španělsku, zachycuje postupné 

odhalování tajemství vzácné knihy ze 17. století.  

   

Fields, Helen     ZK 6779/1-2  

Dokonalý zločin  
2 audiodisky (14 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jan Šťastný – detektivní 

romány 

Pátý případ inspektora Luca Callanacha a šéfinspektorky Avy 

Turnerové. Série podivných sebevražd přivede vyšetřovatele k 

myšlence, že za činy se skrývá sériový vrah s mrazivou schopností 

zinscenovat místo neštěstí.  

 

Freeman, Brian     ZK 6791/1-2 

Noční pták  
2 audiodisky (12 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jana Stryková, Vasil 

Fridrich – detektivní romány 

Sanfranciský detektiv Frost Faston se musí vyrovnat jak s vlastními 

nočními můrami, tak s případem sebevražd dvou žen.  

  

Yrsa Sigurðardóttir     ZK 6795  

Poprava  
1 audiodisk (12 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Klára Cibulková -- detektivní 

romány  

Detektiv příběh vypráví jedním dechem hned dva případy, které spolu 

velmi úzce souvisejí.  
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Stout, Rex      ZK 6796/1-2 

Příliš mnoho kuchařů  
2 audiodisky (15 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič – 

detektivní romány 

Detektivní příběh se zabývá vyšetřováním vraždy jednoho z 

vynikajících světových kuchařů.  

  

Kinsley, Erin      ZK 6802 

Nalezený  
1 audiodisk (12 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Klára Cibulková -- detektivní 

romány  

Návrat ztraceného jedenáctiletého syna přinese zdrcené rodině úlevu. 

Nikdo však netuší, že tím noční můra zdaleka nekončí.  

  

Mayne, Andrew      ZK 6804  

Dívka pod hladinou  
1 audiodisk (9 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Barbora Kodetová -- 

detektivní romány  

Americká Florida není jen rájem pro movité důchodce, i zde žijí 

zkorumpovaní politici, perou se špinavé peníze a řádí drogové gangy. 

Policejní potápěčka Sloan se ocitně v nebezpečí, když se náhodně 

stane svědkem vraždy mladé dívky, kterou kdysi znala.  

  

Francis, Dick      ZK 6832 

Rozkazem : detektivní příběh z dostihového prostředí  
1 audiodisk (10 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil – detektivní 

romány 

Sid Halley, s nímž jsme se naposledy setkali v příběhu V nemilosti se 

znovu vrací jako vyšetřovatel na dostihová závodiště. Tentokrát přijíždí 

na přání lorda Enstonea, jemuž se zdá podezřelé, že jeho koně 

začínají nápadně často prohrávat.  
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Gibney, Patricia     ZK 6833/1-2  

Andělé smrti  
2 audiodisky (15 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- detektivní 

romány  

Kriminální thriller s inspektorkou Lottie Parkerovou, která hledá 

vraha, jehož stopy vedou až do bývalého dětského domova v kláštěře 

svaté Anděly.  

  

Bannalec, Jean-Luc     ZK 6844  

Bretaňské zlato : třetí případ pro komisaře Dupina  
1 audiodisk (10 hod.,12  min.) MP3 -- Čte Josef Prokop -- detektivní 

romány  

Další neodolatelný příběh s komisařem Dupinem v kombinaci s 

ústřicemi, tradičními venkovskými slavnostmi a těžko vyslovitelnými 

bretaňskými jmény.  

 

Dutka, Edgar       ZK 6845  

Letní valčíky  
1 audiodisk (8 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- detektivní 

romány  

Kriminálka odehrávající se v 70. letech 20. století. Znásilnění se 

rychle rozvine v pěkně zamotaný případ, když si hledaný násilník 

najde úkryt v domě muže, který by se velice rád zbavil své partnerky.  

  

Cílek, Roman     ZK 6873 

Doteky hříchu : dramatické kriminální příběhy podle 

skutečných událostí  
1 audiodisk (6 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Igor Bareš, Martin Zahálka, 

Miroslav Táborský a další – kriminální příběhy 

Kriminální příběhy, které autor zpracoval podle skutečných událostí. 

Děj se odehrává v našem domácím prostředí, ale také leckde ve 

světě.  
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Goffa, Martin       ZK 6878 

Bez těla  
1 audiodisk (7 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Libor Hruška, Martin Preiss – 

detektivní romány 

Druhý případ bývalého kriminalisty Mikuláše Syrového, jenž se po 

návratu do řad bývalých kolegů zabývá případem mrtvého těla, které 

záhadně zmizelo.  

  

Christie, Agatha      ZK 6879  

Lord Edgware umírá  
1 audiodisk (10 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica – detektivní 

romány 

Detektivní román s Hercule Poirotem se odehrává v anglickém 

uměleckém prostředí.  

 

King, Stephen      ZK 6881  

Později  
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Michal Zelenka – detektivní 

romány 

Krimiromán s fantaskním motivem.  

  

Regan, Lisa (Lisa L.)     ZK 6889/1-2 

Matčin hrob : Josie Quinnová musí vykopat hluboko pohřbená 

tajemství  
2 audiodisky (10 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová – 

detektivní romány 

Detektivní thriller, v němž vyšetřovatelka Josie Quinnová pátrá po 

pachateli vraždy mladé ženy, která se stala už před třiceti lety.  

 

Simenon, Georges      ZK 6890 

Můj přítel Maigret  
1 audiodisk (6 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jan Vlasák – detektivní 
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romány 

Další detektivní román v němž komisař Maigret řeší záhadnou vraždu 

pařížského barmana.  

  

Gardner, Jan       ZK 6896 

Debutantka  
1 audiodisk (11 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- detektivní 

romány  

Atmosféra první republiky ožívá v detektivním příběhu vášně, osudové 

lásky, velkých snů a kamarádství na život a na smrt.  

 

Carr, Caleb       ZK 6908/1-2 

Psychiatr  
2 audiodisky (20 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Martin Písařík -- detektivní 

romány  

Historický román s kriminální zápletkou se odehrává v 90. letech 19. 

století v New Yorku.  

  

Goffa, Martin       ZK 6911 

Ženská na odstřel  
1 audiodisk (5 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Jan Maxián, Jitka Ježková – 

detektivní romány 

Krimi román, ve kterém se novinář Marek Vráz alias Terence 

rozhodne pomoci své kolegyni, která viděla co neměla a je v ohrožení 

života.  

 

Macdonald, Ross      ZK 6919 

Šípková Růženka  
1 audiodisk (11 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel -- detektivní 

romány  

Detektivní příběh z prostředí kalifornských naftových magnátů a 

zbohatlíků.  
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