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SCI-FI, FANTASY, ZÁHADY 
  

Lem, Stanisław                                  ZK 1507  

Planeta Eden   

1 audiodisk (12 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Alena Pávková  

Román o dobrodružném setkání astronautů s vyspělou civilizací na 

planetě jiného vesmírného slunečního systému.  

  

Rollins, James                                   ZK 1521/1-3  

Pohřbeno v hlubinách  

3 audiodisky (19 hod., 5min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech  

Dobrodružný román s fantastickou zápletkou z peruánských And, z 

území Inků, popisuje pátrání po tajemné nadpřirozené substanci.   

  

Asimov, Isaac                                    ZK 1534  

Nadace. 1. díl   

1 audiodisk (8hod., 49.min) MP3 -- Čte Vladimír Fišer  

Galaktická Říše spěje pomalu k zániku a podle výpočtů jí po mnoho 

tisíciletí čeká dále jen chaos. Proto je na samém okraji galaxie 

založena Nadace, která má uchovat kulturu a vědění předchozích 

věků a stát se zárodkem Druhé říše.   

  

Asimov, Isaac                                    ZK 1535  

Nadace a Říše 2. díl   

1 audiodisk (10 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar  

Jedno z nejvýznamnějších světových děl sci-fi literatury vypráví o 

pádu a novém vzestupu galaktické říše.   
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Asimov, Isaac                                    ZK 1536  

Druhá Nadace 3. díl   

1 audiodisk (8 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Miroslav Saic  

Třetí část známé sci-fi trilogie líčí neobvyklé vlastnosti lidského 

mutanta, který dokáže ovládat lidské myšlení a pokouší se podrobit 

si celou galaxii.  

  

Asimov, Isaac                                     ZK 1537  

Nadace na hranicích 4. díl   

1 audiodisk (15 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Miroslav Saic  

Volné pokračování sci-fi trilogie, kde se rozhoduje, jakým způsobem 

se bude galaktická říše dále vyvíjet.   

  

Asimov, Isaac                                    ZK 1538/1-2 

Nadace a Země 5. díl  

2 audiodisky (18 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek  

V páté části série sci-fi románů hrdinové pátrají po kolébce lidstva - 

Zemi.  

  

Herzog, Arthur                                   ZK 1543  

Roj   

1 audiodisk (9 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar  

Vzrušující příběh skupiny entomologů zkoumajících africké 

medonosné včely, které na americkém kontinentě ohrožují svou 

agresivitou lidské životy.  

  

Lem, Stanisław                                 ZK 1546  

Kyberiáda   

1 audiodisk (6 hod., 42 min.)  MP3 -- Čte Jiří Škoda  
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Cyklus humorných vědeckofantastických povídek s dvojicí hrdinů, 

nápaditých konstruktérů a neohrožených cestovatelů Vesmírem.  

  

Clarke, Arthur C. (Arthur Charles)        ZK 1559  

Měsíční prach   

1 audiodisk (9 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Sci-fi román proslulého anglického autora je situován do nedaleké 

budoucnosti, kdy již na Měsíci vyrostlo několik měst a organizují se 

tam turistické zájezdy.  

  

Crichton, Michael                             ZK 1578  

Člověk na konci   

1 audiodisk MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Sci-fi román z prostředí americké neurochirurgické laboratoře, kde 

skupina vědců zkouší léčit některé psychické poruchy pomocí 

počítačově ovládaných stimulátorů.  

  

Aldiss, Brian Wilson                          ZK 1580  

Nonstop   

1 audiodisk (9 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel  

Vědecko-fantastický román vypráví příběh obrovité vesmírné lodi, 

která po katastrofě pluje bez cíle vesmírem.   

  

Orwell, George                                  ZK 1594  

1984   

1 audiodisk (5 hod., 11 min.) MP3 -- Hrají Luděk Munzar, Jan Teplý, 

Jiří Ornest  

Strhující utopistický román světoznámého autora o vzpouře 

jednotlivce proti usurpující moci státu.  
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Souček, Ludvík                                  ZK 1641  

Bohové Atlantidy  

1 audiodisk (9 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Sci-fi známého českého autora o velké cestě časem do bájné 

Atlantidy se odehrává střídavě v dávné minulosti, v současnosti i 

daleké budoucnosti.  

  

Vonnegut, Kurt                                  ZK 1760 

Časotřesení  

1 audiodisk (6 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička  

Díky smrštění a opětnému roztáhnutí vesmíru nastal desetiletý 

časový posun. Lidé musí prožít vše, co už jednou zažili.  

  

Clarke, Arthur Charles                      ZK 1761/1-2  

2001: Vesmírná odysea; Rajské fontány  

2 audiodisky (18 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Dva z nejlepších románů známého autora vědecko-fantastické 

literatury: první vypráví o letu rakety k Saturnu a druhý je situován 

do 22. století.   

  

Heinlein, Robert Anson                    ZK 1810  

Dveře do léta  

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

Humorně laděné sci-fi vyprávění o cestování časem a o problému 

hypotermie, pro kterou se rozhodne hrdina po osobních potížích a 

krachu firmy.   

  

Vesmír je báječné místo pro život       ZK 1855  

1 audiodisk (10 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec  
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Vědecko-fantastické povídky předních světových autorů, doplněné  

o jejich životopisy.   

  

Fallet, René                                      ZK 1873  

Zelňačka  

1 audiodisk (6 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla  

Osobitá parodie na sci-fi vypráví o setkání dvou svérázných 

bourbonských venkovanů s vyslancem z cizí planety.   

  

Clarke, Arthur Charles                     ZK 1878  

Setkání s Rámou  

1 audiodisk (8 hod., 41 min.) - MP3 -- Čte Milan Neděla  

První z řady románové tetralogie klasika světové sci-fi vypráví  o 

prvním setkání lidstva s gigantickou kosmickou lodí neznámého 

původu.   

  

Martin, Eduard                                 ZK 1928  

Půjčovna manželek : osudy z Modré galaxie  

1 audiodisk (6 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Martin Velda  

V souboru deseti sci-fi příběhů využívá autor možnosti žánru k 

vyjádření vlastních názorů na soudobou morálku, smysl a základní 

hodnoty života.   

  

Levin, Ira                                           ZK 1954  

Ten báječný den  

1 audiodisk (11 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková  

Sci-fi román vypráví o unifikovaném světě ovládaném počítačem  a 

o nezadržitelné lidské touze po svobodě jednání.   

  



6  

  

Clarke, Arthur Charles                     ZK 1972  

Zpráva o třetí planetě  

1 audiodisk (10 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič  

Soubor povídkových příběhů (11 povídek) z pera jednoho z 

nejlepších a nejslavnějších autorů sci-fi.   

  

Kotzwinkle, William                         ZK 2017  

E. T. mimozemšťan  

1 audiodisk (6 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Dagmar Bartáková 

– Pro děti  a mládež.  

Románová podoba úspěšného vědeckofantastického filmu  o 

setkání a přátelství dětí a mimozemské bytosti.   

 

Story, Ronald                                    ZK 2065  

Podvržené poselství bohů  

1 audiodisk (4 hod., 49 min.) - MP3 -- Čte Jiří Zavřel.  

Kritický pohled na teorie Ericha von Dänikena. Populární výklad 

amerického astronoma bod po bodu vyvrací teorie o návštěvě z 

vesmíru jako hlavními činiteli zrodu naší civilizace.   

  

Lem, Stanisław                                 ZK 2176/1-2 

Futurologický kongres  

2 audiodisky (14 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda.  

Vědecko-fantastické povídky známého groteskně zobrazují 

absurditu přetechnizovaného světa a "odtržení" vědy od života.  

  

Nekonečný příběh                            ZK 2258  

1 audiodisk (1 hod., 29 min.) - MP3 - Přepis filmu s komentářem.  
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Souček, Ludvík                                 ZK 2304  

Blázni z Hepteridy  

1 audiodisk (7 hod., 42 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal  

S nadhledem napsaný sci-fi příběh ze vzdálené planety naší galaxie 

se odehrává v daleké budoucnosti mezi pracovníky pozemské 

televize.   

   

Souček, Ludvík                                 ZK 2364/1-3  

Cesta slepých ptáků ; Runa rider ; Sluneční jezero  

3 audiodisky (24 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič -- 

četba pro žáky zákl. škol 

Třídílný soubor vědeckofantastických příběhů. První líčí cestu 

několika vědců po stopách J. Verna na Islandu. Druhý zachycuje 

tuto skupinu, jak zde objevuje stopy cizí civilizace. Třetí vypráví o 

cestě čtyř osob na Mars v kosmické lodi Rider, o jejich návratu k 

Zemi  a přistání v ledovcových polích Himálaje a o jejich záchraně.   

 

Martin, George R. R.                         ZK 2392/1-4  

Píseň ledu a ohně. Kniha první, Hra o trůny  

4 audiodisky (44 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

První část epické fantasy odehrávající se ve světě temného 

středověku sledujeme příběh statečného pobočníka krále a jeho 

rodiny.   

  

Adams, Douglas                               ZK 2409  

Stopařův průvodce po Galaxii  

1 audiodisk (5 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička  
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Parodie na sci-fi příběh začíná zničením Země, která musí udělat 

místo nové galaktické dálnici. Její zkázu přežije jediný pozemšťan 

Arthur Dent.   

  

Aldiss, Brian Wilson                          ZK 2421  

Skleník  

1 audiodisk (10 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech.  

Akční sci-fi se odehrává za mnoho milionů let na Zemi ovládnuté 

rostlinnými monstry, která se zrodila v atmosféře připomínající 

skleník.   

  

Nemes, László                                   ZK 2528  

Zmrazená láska  

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

román.  

Příběh amerického mileneckého páru, který se pro různé 

společenské překážky nechá na 200 let zmrazit. Probouzí se ve 22.  

století ve společnosti organizované na vyspělých sociálních 

principech.   

  

Bergier, Jacques                               ZK 2544  

Kniha nevysvětlitelného  

1 audiodisk (6 hod., 9 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Krýsl.  

Kniha nejrůznějších nevysvětlitelných událostí a drobných příběhů 

popisuje často s velice patrným ironickým nadhledem tyto záhady.   

  

Martin, George R. R.                         ZK 2574/1-5  

Píseň ledu a ohně. Kniha druhá, Střet králů  

5 audiodisků (49 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  
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Druhá část epické fantasy, v níž sledujeme příběh statečného 

pobočníka krále a jeho rodiny.   

  

Boulle, Pierre                                    ZK 2621  

Dokonalý robot a jiné povídky  

1 audiodisk (5 hod., 25 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Pět sci-fi povídek vychází z velkých vědeckých objevů 20. století. 

První a třetí povídka jsou z oblasti kybernetiky a matematiky. Druhá 

je zajímavou hříčkou lingvistickou a literárně-teoretickou. Poslední 

dvě zasahují do oblasti filozofie a etiky.   

  

Boulle, Pierre                                    ZK 2622  

Planeta opic  

1 audiodisk (5 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Dobrodružný sci-fi román líčí přistání člověka na vzdálené planetě, 

jejíž civilizaci řídí opice a lidé zde naopak žijí v polodivokých 

podmínkách.   

  

Boye, Karin                                        ZK 2624  

Kallocain  

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

Obraz života ve fašistickém státě daleké budoucnosti, viděný očima 

loajálního spoluvojáka, vynálezce drogy pravdy, která má pomoci 

ovládnout lidské vědomí.   

  

Čapek, Karel                                     ZK 2681  

Válka s mloky  

1 audiodisk (1 hod., 46 min.) - MP3 -- Účinkují: Karel Höger, Jan 

Pivec.  
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Autorův slavný utopický román namířený proti zmechanizování 

civilizace a zrůdnosti fašismu.   

  

Neff, Ondřej                                      ZK 2755/1-2  

Tma  

2 audiodisky (13 hod., 10 min.) - MP3 -- Čte Filip Sychra.  

Katastrofický román navozuje situaci v Praze roku 1998 po 

celosvětovém výpadku elektrické energie.   

  

Clarke, Arthur Charles                      ZK 2759/1-2 

Návrat Rámy  

2 audiodisky (21 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kubeš.  

Pokračování románové tetralogie  o setkání obrovské vesmírné lodi 

Rama s obyvateli Země, někdy kolem roku 2200.  

 

Clarke, Arthur Charles                      ZK 2760  

2010: Druhá vesmírná odysea  

1 audiodisk (10 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Saic.  

Druhý díl vědeckofantastického románu vypráví o dobrodružném 

letu smíšené mezinárodní posádky k Jupiteru.   

  

Clarke, Arthur Charles                      ZK 2761  

2061: Třetí vesmírná odysea  

1 audiodisk (7 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Miroslav Saic.  

Třetí díl sleduje dobrodružství kosmonautů na Halleyově kometě  a 

na planetě Europa.   
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Clarke, Arthur Charles                     ZK 2762  

3001: Poslední vesmírná odysea  

1 audiodisk (12 hod., 30 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha.  

V závěrečném díle vesmírné epopeje astronaut, oživený po tisíci 

letech, zasahuje do střetu lidstva s mimozemskou civilizací.   

  

Clark, Simon                                     ZK 2763  

Noc trifidů  

1 audiodisk (14 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Radek Valenta  

Sci-fi román volně navazující na Wyndhamův Den Trifidů. Děj knihy 

se zaobírá nejenom hrozbou mimořádně agresivních rostlin, ale 

také vrozenou rivalitou lidí.  

  

Curley, Marianne                              ZK 2792/1-2 

Strážci času. [Kniha třetí], Klíč  

2 audiodisky (16 hod., 4 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Třetí část trilogie, pohybující se na pomezí sci-fi a fantasy. Poklidné 

dny na zemi jsou sečteny, vládkyně Řádu chaosu Lathenie získává 

stále větší kontrolu nad silami podsvětí.   

  

Curley, Marianne                              ZK 2793  

Strážci času. [Kniha druhá], Temnota  

1 audiodisk (12 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Věčná touha po možnosti měnit minulost a ovlivňovat budoucnost 

se může splnit Strážcům času. Napínavý román na rozhraní fantasy 

a sci-fi.   
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Curley, Marianne                              ZK 2794  

Strážci času. [Kniha první], Vyvolený  

1 audiodisk (11 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Hana Rychetníková.  

Věčná touha po možnosti měnit minulost a ovlivňovat budoucnost 

se může splnit Strážcům času. Napínavý román na rozhraní sci-fi  a 

fantasy.   

  

Žamboch, Miroslav                          ZK 2800  

Líheň. 1, Smrt zrozená v Praze  

1 audiodisk (9 hod., 58 min.) - MP3 -- Čte Lucie Fiona Šternerová.  

Akční sci-fi příběh se odehrává v Praze a vypráví o mladé ženě, 

která se nešťastnou náhodou dostává do společnosti mafie.   

  

Martin, George R. R.                         ZK 2825/1-6  

Píseň ledu a ohně. Kniha třetí, Bouře mečů  

6 audiodisků (65 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Třetí kniha epické fantasy pokračuje líčením bojů o trůn ve 

středověkém království, ohroženém mocenskými půtkami 

významných rodů.   

  

Decaux, Alain                                    ZK 2848  

Velké záhady minulosti  

1 audiodisk (12 hod., 59 min.) - MP3 -- Čte Jiří Škoda  

Příběhy odhalující různá tajemství a záhady ze života významných 

historických osobností.   

  

DiTerlizzi, Tony                                 ZK 2864  

Kronika rodu Spiderwicků - A co bylo potom. Kniha 1,  

Rusalčina píseň  

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
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1 audiodisk (2 hod., 43 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

čtenáře od 8 let.  

První díl nové řady příběhů o dětech, které odhalují bytosti, které ač 

většinou lidé nevidí, žijí mezi nimi.   

  

DiTerlizzi, Tony                                 ZK 2865  

Kronika rodu Spiderwicků - A co bylo potom. Kniha 2, 

Obrovité potíže  

1 audiodisk (2 hod., 46 min.) – MP3 – Čte Michaela Doležalová – 

Pro čtenáře od 8 let  

Druhý díl nové řady příběhů o dětech, které odhalují bytosti, které, 

ač většinou lidé nevidí, žijí mezi nimi.   

  

DiTerlizzi, Tony                                 ZK 2866  

Kronika rodu Spiderwicků – A co bylo potom. Kniha 3, 

Veličenstvo saň  

1 audiodisk (3 hod., 21 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

Pro čtenáře od 8 let  

Závěrečný svazek druhé řady příběhů o dětech, které odhalují 

bytosti, které ač většinou lidé nevidí, žijí mezi námi.   

  

DiTerlizzi, Tony                                 ZK 2867  

Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 1, Klíč k určování 

kouzelných tvorů  

1 audiodisk (1 hod., 25 min.)- MP3 -- Čte Michaela Doležalová - Pro 

děti od 8 let.  

První kniha fantasy série o třech dětech, které díky tajemné knize 

vstoupí do světa kouzelných tvorů.  

  

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
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DiTerlizzi, Tony                                 ZK 2868  

Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 2, Kámen ke koukání  

1 audiodisk (1 hod., 28 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  

Druhá kniha fantasy série, v níž se tři sourozenci utkají s 

nepřátelskými skřety. - Pro děti od 8 let.  

  

DiTerlizzi, Tony                                 ZK 2869  

Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 3, Tajemství tety Lucindy  

1 audiodisk (1 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  

Třetí kniha fantasy série, v níž tři sourozenci ztratí Klíč, čímž se 

dostanou do ještě větších potíží než v boji se skřety. - Pro děti od 8 

let.   

  

DiTerlizzi, Tony                                 ZK 2870  

Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 4, Strom ze železa  

1 audiodisk (1 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová.  

Čtvrtá kniha fantasy série, v níž se během šermířského turnaje 

začnou kolem tří sourozenců opět dít podivuhodné věci. - Pro děti 

od 8 let.   

  

DiTerlizzi, Tony                                 ZK 2871  

Kronika rodu Spiderwicků - Kniha 5, Mulgarath se zlobí  

1 audiodisk (2 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Michaela Doležalová.  

Pátá, závěrečná, kniha fantasy série, v níž sourozenci zachraňují 

svoji vlastní maminku. -- Pro děti od 8 let.   

  

 

 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/vysledky/?src=kl_us_cat&field=AUK&term=%22%5Ekl_us_auth%5C*0217110%5E%22&qt=zf&disp=DiTerlizzi%2C%20Tony%2C
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Bürgin, Luc                                        ZK 3032  

Stopy bohů : záhadné jevy mezi nebem a zemí - UFO   

1 audiodisk (9 hod., 57 min.) - MP3 -- Čte Jiří Kadlec.  

Kniha jednoho z ufologů podává důkazy o vlivu mimozemšťanů na 

naši civilizaci.   

  

Kopřiva, Štěpán                                ZK 3049/1-3  

Asfalt  

3 audiodisky (30 hod., 15 min.) - MP3 -- Čte Ludvík Král.  

Temná sci-fi o bandě starých žoldáků, kteří se snaží za každou cenu 

dostat ze samotného pekla. Obsahuje explicitní násilí.   

  

Kotleta, František                             ZK 3080  

Hustej nářez  

1 audiodisk (8 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Richard Fiala.  

Kultovní akční sci-fi : upíři proti mimozemšťanům.  

  

Martin, George R. R.                         ZK 3091/1-4  

Píseň ledu a ohně. Kniha čtvrtá, Hostina pro vrány  

4 audiodisky (47 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Čtvrtá kniha epické fantasy pokračuje líčením bojů o trůn ve 

středověkém království, ohroženém mocenskými půtkami 

významných rodů.   

  

Grossman, Lev                                  ZK 3098/1-2  

Mágové  

2 audiodisky (17 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.  

Fantasy román o mladém mágovi.   
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Weir, Andy                                         ZK 3154/1-2  

Marťan  

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

Chytře napsaný sci-fi román, kde technické vymoženosti jsou až 

druhé v pořadí za lidskou vynalézavostí a vytrvalostí. Mark Watney 

se nachází opuštěný na mrtvé planetě Mars a zdravý rozum si 

udržuje prací, disciplínou, pravidelnými glosami do deníku a jízlivým 

osobitým humorem.   

  

Heinlein, Robert Anson                    ZK 3196  

Job : komedie spravedlnosti  

1 audiodisk (15 hod.,47 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech.  

Děj sci-fi románu je založen na cestování časem a vede k zamyšlení 

nad smyslem lidské existence a údělem člověka na Zemi.   

  

Herzog, Arthur                                   ZK 3219  

Šílenství  

1 audiodisk (11 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Petr Křiváček  

Katastrofická sci-fi z Ameriky 70. let, kde tým vědeckých pracovníků 

experimentuje s rekombinací DNA, aby se daly léčit geneticky 

podmíněné choroby.  

  

Howey, Hugh                                     ZK 3262/1-2  

Silo  

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

Poutavý postapokalyptický román ze Země otrávené jedy, je 

úvodním dílem varující trilogie. Jedinou šanci na přežití lidstva 

zůstává přežívání v obrovském podzemním silu.   
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Riordan, Rick                                    ZK 3274/1-2  

Percy Jackson. Poslední z bohů  

2 audiodisky (14 hod., 48 min.) - MP3 - Čte Jiří Kubeš - Pro děti a 

mládež.  

Pátá kniha fantasy série o chlapci Percym. K šestnáctým 

narozeninám místo dortu, dárků a spousty blahopřání ho čeká další 

zkouška odvahy. Konečně je mu odtajněno temné proroctví a blíží 

se rozhodující bitva.   

  

Holub, Zbyněk                                   ZK 3289  

Dračí zub  

1 audiodisk (3 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Parta přátel se vydává na tajemný hrad, kde chtějí hrát LARP - hru, 

v níž mají ztvárnit účastníky vědecké výpravy. Nejsou však sami, 

kdo si chce hrát. Přestává jít o pouhou zábavu, v sázce je mnohem 

víc.                    

 

Sapkowski, Andrzej                          ZK 3364  

Krev elfů - I. část ságy o Zaklínači  

1 audiodisk (11 hod., 50 min.) - MP3 -- Čte Martin Finger.  

První část fantasy ságy o zaklínači Geraltovi a jeho sudbě - osiřelé 

princezny Ciri z Cintry, po které pátrají nepřátelé, kteří okupovali její 

království.   

  

Paolini, Christopher                          ZK 3369/1-4  

Inheritance : pevnost duší -- 4. díl Odkaz Dračích jezdců  

4 audiodisky (37 hod.,9 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

Závěrečný díl kultovní fantasy ságy Odkaz dračích jezdců, ve kterém 

naposledy přilétá na křídlech dračice Safiry hrdina Eragon.   
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Předchází:. Brisingr : sedm slibů Eragonova stínovraha a Safiry 

zářivé šupiny.   

  

Paolini, Christopher                          ZK 3370/1-3  

Brisingr : sedm slibů Eragonova stínovraha a Safiry zářivé 

šupiny -- 3. díl Odkaz Dračích jezdců.  

3 audiodisky (35 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík  

V tomto díle fantasy ságy se Eragon zdokonalil v umění magie  i v 

boji, bojuje jako uznávaný Dračí jezdec po vítězství nad vojskem 

Království na Hořících pláních proti dalším nástrahám krále 

Galbatorixe.   

  

Paolini, Christopher                          ZK 3371/1-2  

Eldest. Prvorozený - 2. díl tetralogie Odkaz Dračích 

jezdců.  

2 audiodisky (24 hod., 44 min.) - MP3 -- Čte Martin Stránský.   

Druhý díl fantasy ságy, ve kterém pokračují dobrodružství Eragona  

a draka, se kterým je teď už poután jako Dračí jezdec.   

 

Paolini, Christopher                         ZK 3372/1-2 

Eragon -- 1. díl tetralogie Odkaz Dračích jezdců  

2 audiodisky (18 hod., 48 min.) - MP3 -- Čte Jan Hyhlík.  

První díl fantasy ságy o dobrodružné cestě malého chlapce a 

dračího mláděte.   

  

Kadlečková, Vilma                           ZK 3375/1-2 

Mycelium. Kniha první, Jantarové oči  

2 audiodisky (14 hod., 47 min.) - MP3 -- Účinkují : Jaroslav Plesl 

(Lucas  
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Hildebrandt), Klára Issová (Pinkertina Wardová), Jana Stryková  

(Kamëlëmöernü), Jan Vlasák (Roy Stafford), Valérie Zawadská  

(Maëwënë), Kristýna Frejová (Fiona Fergussonová), Jan Meduna 

(Janes Ranganatan), Dana Pešková (Sofie Hildebrandtová), Jitka 

Škápíková (Iod Angaëdaë).  

Úvodní kniha poutavé románové ságy z 27. století, kdy lidé osídlili 

většinu sluneční soustavy i vzdálenějších hvězd.   

  

Martin, George R. R.                         ZK 3418/1-6  

Píseň ledu a ohně. Kniha pátá, Tanec s draky  

6 audiodisků (64 hod.) - MP3 -- Čte František Dočkal.  

Pátá, kniha epické fantasy pokračuje líčením bojů o trůn ve 

středověkém království, ohroženém mocenskými půtkami 

významných rodů.   

  

De la Motte, Anders                          ZK 3430  

Game  

1 audiodisk (9 hod., 19 min.) - MP3 -- Čtou Jan Zadražil, Petra 

Špalková, Jan Vondráček.  

Úvodní díl svižné a mladistvé sci-fi trilogie ve které Henrik  

Pettersson pozve hlavního hrdinu i čtenáře do omšelé Hry, kterou se 

člověku nebude chtít opustit, dokud nezjistí, že už je pozdě.   

  

Kadlečková, Vilma                            ZK 3448/1-2 

Mycelium. Led pod kůží  

2 audiodisky (18 hod., 27 min.) - MP3 -- Účinkují: Jaroslav Plesl 

(Lucas  

Hildebrandt), Klára Issová (Pinkertina Wardová), Jana Stryková  
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(Kamëlëmöernü), Valérie Zawadská (Maëwënë), Kristýna Frejová 

(Fiona Fergussonová), Jan Meduna (Janes Ranganatan), Marek Holý 

(Jerald Craig), Jitka Škápíková (Iod Angaëdaë).  

Druhý díl sci-fi ságy z argenitového univerza, v němž na Lucase 

Hildebrandta čeká po předchozím úspěchu nové nebezpečí.   

  

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.   

  

Larsson, Åsa                                     ZK 3478  

Korsell, Ingela  

Pax      

1 audiodisk (5 hod., 51 min.) - MP3 -- Čte Jan Vondráček - Pro starší 

děti- Obsahuje: 1. část. Hůl prokletí -- 2. část. Grim přízrak  

Série "Pax" představuje moderní fantasy, inspirovanou severskou 

mytologií a zároveň nabízí příběh o zrání, dospívání, iniciaci, 

překonávání překážek a o tom, jak si vybojovat místo v životě.   

  

Martin, George R. R.                        ZK 3558/1-2  

Rytíř Sedmi království: než začala Hra o trůny  

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

Obsahuje: Potulný rytíř -- Přísežný meč -- Tajemný rytíř  
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Fantasy kniha obsahuje sérii propojených novel, které se odehrávají 

několik desítek let před ságou Píseň ledu a ohně, resp. před dějem 

Hry o trůny.   

  

Vonnegut, Kurt                                 ZK 3576  

Groteska, aneb, Už nikdy sami!   

1 audiodisk (3 hod., 39 min.) - MP3 -- Čte Boris Rösner.  

Fiktivní autobiografická výpověď posledního amerického prezidenta 

Wilbura Narcise-11 Swaina, který sedí v troskách Empire State 

Building a vzpomíná.   

  

Schröder, Rainer M.                        ZK 3582/1-2  

Bratrstvo svatého grálu. Labyrint Černého opatství  

2 audiodisky (13 hod., 56 min.) - MP3 - Čte Michal Roneš.  

Pokračování příběhu na rozhraní historického románu a fantasy. 

Řád byl rozpuštěn, čtveřice rytířů musí uchránit grál, aby nepadl do 

špatných rukou.   

  

Gluchovskij, Dmitrij Aleksejevič           ZK 3742/1-2  

Metro 2033  

2 audiodisky (19 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Filip Čapka.  

Kultovní postkatastrofická sci-fi s prvky městské fantasy i hlubší 

alegorie byla původně publikována na internetu a inspirovala vznik 

úspěšné počítačové hry. Příběh se odehrává v podzemní říši, v níž se 

po zničujícím jaderném konfliktu změnilo moskevské metro.   

  

Kostova, Elizabeth                           ZK 3779/1-3  

Historička  

3 audiodisky (28 hod., 22 min.) - MP3 -- Čte Milada Čechová  
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Dobrodružný román o pátrání po reálných kořenech a současných 

souvislostech drákulovského mýtu a o boji se ztělesněným zlem.  

  

Riddle, A. G.                                       ZK 3825/1-2   

Tajemství původu. Svazek první, Atlantský gen  

2 audiodisky (17 hod., 57 min.) – MP3 – Čte Filip Sychra  

Strhující technothriller odkrývá po tisíce let střežené tajemství 

vývoje lidstva. Před 70 000 lety lidstvo málem vymřelo. Nikdo 

netušil, jak se nám podařilo přežít. Odpočítávání k další fázi vývoje 

člověka právě začalo. A hraje se o všechno: evoluce nebo smrt.  

  

Pratchett, Terry                                ZK 3842   

Magický prazdroj: z cyklu úžasná Zeměplocha  

1 audiodisk (11 hod., 53 min.) – MP3 – Čte Jan Kantůrek  

Pátá kniha z cyklu fantastických příběhů vypráví další dobrodružství 

mága Mrakoplaše.  

  

Sapkowski, Andrzej                         ZK 3846  

Čas opovržení. II  

1 audiodisk (12 hod., 43 min.) - MP3  -- Čte Martin Finger  

Druhá část legendární fantasy ságy o osudech zaklínače Geralta  a 

především princezny Ciri, které osud určil stát se matkou 

následníka trůnu Císařství.  

  

Le Fanu, Joseph Sheridan               ZK 3908  

Zelený děs  

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

Soubor pěti povídek o působení nadpřirozených sil, upírů a démonů 

na život člověka.  
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Lem, Stanisław                                 ZK 3912/1-2  

Invaze z Aldebaranu; Zachraňme vesmír  

2 audiodisky (17 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Jaromír Meduna  

Invaze z Aldebaranu: devět vědeckofantastických povídek s náměty 

z dobývání mezihvězdného prostoru. Zachraňme vesmír:  

humoristicky laděné povídky z daleké budoucnosti, kdy cesty do 

vesmíru budou běžné a jednotlivé planety dosažitelné.   

  

Lem, Stanisław                                 ZK 3913  

Návrat z hvězd  

1 audiodisk (11 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Miloš Vavruška  

Vědeckofantastický román, v němž už nejde jen o srážku člověka s 

neznámými silami a nebezpečím, ale ve kterém je třeba osvědčit 

zvláštní hodnoty morální, statečnost a odhodlanost.  

  

Lengyel, Péter                                   ZK 3914  

Druhá planeta Oggu  

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) - MP3 - Čte Roman Hemala  

Příběh z planety Eala, kam se vrací po několika stoletích hvězdolet s 

průzkumníky, kteří hledají ve vesmíru jinou civilizaci.  

  

Dick, Philip K. (Philip Kindred)        ZK 4000   

Blade Runner: sní androidi o elektrických ovečkách?  

1 audiodisk (8 hod., 37 min.) - MP3 -- Čte Martin Myšička  

Dějově i myšlenkově strukturovaný sci-fi román hledá odpověď 

na otázku, jaký by byl život ve společnosti dokonalých robotů v 

porovnání s civilizací a organizací lidské společnosti.   
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Riggs, Ransom                                 ZK 4009  

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti  

1 audiodisk (8 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte Viktor Dvořák.  

Dobrodružný příběh s prvky fantasy a hororu o šestnáctiletém 

chlapci, který pátrá po historii tajemného sirotčince pro děti se 

zvláštními schopnostmi, o němž jako malý slýchával.  

  

Carey, M. R.                                      ZK 4019/1-2  

Všemi dary obdarovaná  

2 audiodisky (14 hod., 40 min.) - MP3  -- Čtou Klára Sedláčková-

Oltová, Dana Černá, Vasil Fridrich.  

Kniha je postapokalyptický thriller nabitý emocemi.   

  

Aaronovitch, Ben                              ZK 4021  

Řeky Londýna  

1 audiodisk (12 hod., 19 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Kobr.  

Městská fantasy vypráví příběh policejního zelenáče Petera Granta, 

který se stává učněm vrchního inspektora Nightingalea, posledního 

čaroděje Anglie.   

  

Fabian, Robert                                  ZK 4027  

Mariňáci 1 - Část první.  

1 audiodisk (9 hod., 6 min.) - MP3  -- Čte Zdeněk Velen.  

Kultovní sci-fi román, v níž se členové speciální vojenské jednotky 

spolu s vědci-civilisty ocitají v pasti na pouštní planetě na okraji 

galaxie.   
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Fabian, Robert                                  ZK 4028  

Mariňáci 2 – Část druhá.  

1 audiodisk (8 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Velen.  

Jaderná exploze, guerilová taktika a vesmírné bitvy, to je velkolepé 

završení příběhu vesmírných mariňáků v daleké galaxii. Všichni, kdo 

je tam poslali, věděli, že jejich šance na přežití je nulová. To však 

pro členy vesmírné pěchoty není důvod, aby si to mysleli také.   

  

Neomillnerová, Petra                       ZK 4047  

Sladká jak krev  

1 audiodisk (10 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Perla Kotmelová.  

Praha je příjemným místem pro celkem početnou skupinu upírů, 

kteří dodržují tradiční životní styl. Ne všichni jsou ovšem věrni upířím 

zásadám a tak ve městě hrozí vypuknout válka mezi umírněnými 

upíry a těmi druhými.   

  

Žamboch, Miroslav                           ZK 4048  

Koniáš - konec vlka samotáře  

1 audiodisk (2 hod., 57 min.) - MP3  -- Čte Pavol Smolárik.  

Epizoda z cyklu příběhů, jejichž společným hrdinou je ostřílený 

zabiják Koniáš, který na cestě životem pomalu stárne a stále častěji 

se potýká s přízraky své dobrodružné osamělé minulosti.   

  

Sapkowski, Andrzej                          ZK 4078  

Křest ohněm. III  

1 audiodisk (12 hod., 35 min.) - MP3 - Čte Martin Finger.  

Třetí část legendární fantasy ságy o osudech zaklínače Geralta, 

který v tomto díle marně hledá uprostřed krvavých válek princeznu  

Ciri.   
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Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)         ZK 4082/1-2  

Pán prstenů. Návrat krále  

2 audiodisky (17 hod., 48 min.) - MP3 – Čte Aleš Procházka.  

Závěrečná část rozsáhlé trilogie, která vypráví o rozhodující bitvě o 

Prsten.   

  

Card, Orson Scott                             ZK 4083  

Enderova hra  

1 audiodisk (12 hod., 8 min.) - MP3 -- Čtou Filip Kaňkovský, Pavel 

Rímský.  

Sci-fi román o zápasu pozemské civilizace se smrtelným 

nebezpečím z kosmu, ale také o přátelství, bratrské lásce a 

nenávisti.   

  

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.   

  

Lebbon, Tim                                      ZK 4089  

Vetřelec. Probuzení.  

1 audiodisk (12 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Pavel Rímský.  

První část trilogie, dějově úzce provázané s kultovní filmovou sci-fi 

ságou o vetřelcích. Zlo, dlouho spočívající kdesi v hlubinách, se 

probouzí a vydává se za svou kořistí.   
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Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)         ZK 4090/1-2  

Pán prstenů. II, Dvě věže  

2 audiodisky (20 hod., 12 min.) - MP3 - Čte Aleš Procházka.  

Druhá část rozsáhlé trilogie o kouzelném prstenu a dalších osudech 

hobita Froda a jeho přátel.   

  

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)         ZK 4091/1-2  

Pán prstenů. I, Společenstvo prstenu  

2 audiodisky (21 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Aleš Procházka.  

První část rozsáhlé trilogie o hledání kouzelného prstenu, který 

hraje klíčovou úlohu v boji mezi silami dobra a zla.   

  

Procházka, Jiří Walker                     ZK 4095/1-2 

Hvězdní honáci  

2 audiodisky (15 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klem.  

Velkolepé galaktické dobrodružství pojaté ve stylu starých 

westernů. Mezihvězdnou přepravu zajišťují gigantické 

hyperprostorové bytosti zvané "krávy." Na jejich cestě prostorem je 

doprovázejí jejich ochránci, vesmírní honáci.   

  

Sapkowski, Andrzej                          ZK 4117/1-2  

Věž vlaštovky. IV.  

2 audiodisky (17 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Martin Finger.  

Čtvrtá část legendární fantasy ságy o osudech zaklínače Geralta. 

Příběh o tom, jak se z Ciri stal nelítostný zabiják, dívka smrtící ve 

svém hněvu a neochvějná ve svých rozhodnutích.   
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Riggs, Ransom                                 ZK 4140  

Sirotčinec slečny Peregrinové. Kniha druhá. Podivné město   

1 audiodisk (11 hod., 55 min.) - MP3 - Čte Viktor Dvořák.  

Mimořádná pouť pokračuje. Jacob Portman se vydává se svými 

novými přáteli na cestu do Londýna, kde chtějí najít lék pro slečnu 

Peregrinovou. Jenže ve městě ničeném válkou na ně na každém 

rohu číhají nečekaná překvapení.  

  

Janišová, Tereza                               ZK 4170  

Erilian, město čarodějů  

1 audiodisk (7 hod., 1 min.) - MP3. -- Čtou Lucie Fiona Šternerová, 

Jiří Klem -- Určeno pro mládež.  

Fantasy prvotina mladé autorky je napůl milostným, napůl 

dobrodružným příběhem sedmnáctileté Kairy, žijící ve městě 

Erilianu, jehož obyvatelé mají od nepaměti čarodějné schopnosti.   

  

Collins, Suzanne                               ZK 4199/1-3 

Hunger games  

3 audiodisky (35 hod., 5 min.) – MP3 - Čte Tereza Bebarová – 

obsahuje: Aréna smrti -- Vražedná pomsta -- Síla vzdoru 

Kompletní vydání trojdílné sci-fi série "Hunger game", která se 

zabývá zajímavým fenoménem reality show a zachycuje průběh 

velkolepé, na druhé straně však i poněkud zvrácené televizní 

soutěže, v níž jsou ve hře lidské životy.   

      

Kadlečková, Vilma                           ZK 4210/1-2  

Mycelium. Vidění  

2 audiodisky (23 hod., 37 min.) - MP3 -- Účinkují: Jaroslav Plesl, 

Jana Stryková, Klára Issová  
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Čtvrtý díl poutavé sci-fi románové ságy z 27. století odehrávající se  

v autorčině argentitovém universu.    

  

Kadlečková, Vilma                           ZK 4211/1-2  

Mycelium. Pád do temnot  

2 audiodisky (22 hod., 41 min.) - MP3 -- Účinkují: Jaroslav Plesl, 

Jana Stryková, Klára Issová.  

Třetí díl poutavé sci-fi románové ságy z 27. století odehrávající se  v 

autorčině argentitovém universu.   

  

Kalfar, Jaroslav                                 ZK 4239  

Kosmonaut z Čech  

1 audiodisk (11 hod., 20 min.) - MP3 -- Účinkují: Petr Jeništa, Vasil 

Fridrich, Veronika Khek Kubařová.  

Výjimečný příběh s nadhledem a filozofickou hloubavostí na  

atraktivní sci-fi platformě komentuje prostřednictvím dobrodružství 

"malého" člověka z Čech vyslaného do vesmíru komorní mikrosvět 

osobních vztahů i svět kolem nás.   

   

Žamboch, Miroslav                          ZK 4244  

Na ostřích čepelí 2   

1 audiodisk (10 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Zdeněk Velen.  

Legenda české fantasy, bojovník Koniáš, dostává největší úkol 

svého života. Bohatí obchodníci a rejdaři po něm chtějí, aby vedl 

početnou karavanu osadníků na jih kontinentu. Ve skutečnosti ale 

jde o bezskrupulózní boj, o boj o moc mezi Obchodní ligou a 

Cramberijském impériu.   
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Žamboch, Miroslav                          ZK 4245  

Na ostřích čepelí 1  

1 audiodisk (11 hod., 12 min.) - MP3 - Čte Zdeněk Velen.  

Legenda české fantasy, bojovník Koniáš, dostává největší úkol 

svého života. Bohatí obchodníci a rejdaři po něm chtějí, aby vedl 

početnou karavanu osadníků na jih kontinentu. Ve skutečnosti ale 

jde o bezskrupulózní boj, o boj o moc mezi Obchodní ligou a 

Cramberijském impériu.  

   

Socha, Vladimír                                ZK 4249  

Poslední dny dinosaurů, aneb, Výprava za pravěkou 

apokalypsou  

1 audiodisk (12 hod., 8 min.) - MP3 -- Čte Josef Prokop.   

Napínavý sci-fi thriller zasazený do období pravěku se znaky světa 

moderního i prastarého. Poutavý boj o přežití v dávnověku za použití 

prostředků moderní civilizace.   

 

Pratchett, Terry                                ZK 4270/1-2 

Čarodějky na cestách  

2 audiodisky (13 hod., 20 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová.  

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha. Humorné fantasy 

vyprávění o třech čarodějnicích, které se na přání zesnulé sudičky 

snaží zabránit sňatku Popelky a prince.   

  

Lucas, George                                  ZK 4299  

Hvězdné války  

1 audiodisk (7 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Josef Velda.  

Literární zpracování známého vědeckofantastického filmu o boji 

dobra se zlem v kosmických rozměrech.   
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Clarke, Arthur Charles                     ZK 4325/1-2  

Zahrada Rámova  

2 audiodisky (19 hod., 53 min.) - MP3 -- Čte Bohdana Sutnarová.  

Volné pokračování vědeckofantastického cyklu o putování 

gigantické kosmické lodi vesmírem.  

  

Kotleta, František                             ZK 4339  

Spad   

1 audiodisk (8 hod., 38 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik -- 

postapokalyptický román.  

Postapokalyptická, temná sci-fi vize z Čech blízké budoucnosti, z 

doby po válkách, jež zničily města i charaktery.   

  

Kotleta, František                             ZK 4352  

Poločas rozpadu : postapokalyptický roman  

1 audiodisk (8 hod., 24 min.) - MP3 -- Čte Borek Kapitančik.  

Volné pokračování postapokalyptického sci-fi románu Spad. Válka 

skončila, starý svět zmizel a ten nový je jiný - divoký, nemilosrdný, 

radioaktivní... Zbytky lidí se snaží přežít v troskách a vybudovat něco 

jako civilizaci, ale jsou i tací, kteří civilizaci nechtějí a touží jen 

dokončit práci, kterou začaly světové mocnosti ve své válce.   

  

Zelazny, Roger                                  ZK 4372  

Devět princů Amberu : 1. díl cyklu Amber  

1 audiodisk (7 hod., 29 min.) - MP3 -- Čte Luboš Ondráček.  

Úvodní příběh z fantasy ságy představuje početnou královskou 

rodinu a vzájemné boje jejich členů o vládu ve světě Amber.   
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Riggs, Ransom                                 ZK 4373  

Sirotčinec slečny Peregrinové. Vyprávění třetí, Knihovna duší  

1 audiodisk (12 hod., 11 min.) - MP3 -- Čte Viktor Dvořák.  

Třetí díl nevšedních dobrodružství z řady Sirotčinec slečny 

Peregrinové, ve kterém opět ožívají mrazivé příběhy z tajemného 

sirotčince, jehož podivní obyvatelé stále ještě existují.   

   

Clarke, Arthur Charles                      ZK 4374/1-3  

Ráma tajemství zbavený  

3 audiodisky (24 hod., 18 min.) - MP3 - Čte Bohdana Sutnarová.  

Úžasný závěr volné tetralogie o kosmické lodi zvané Ráma a jejích 

obyvatelích, ve které se dozvíme jak pokračoval vývoj na Zemi za 

asistence rámské civilizace v jiném vesmíru.   

  

Rollins, James                                  ZK 4402/1-2 

Pekelná krev : řád Sangvinistů - 3. díl trilogie.   

2 audiodisky (19 hod., 30 min.) – MP3 – Čte František Dočkal.   

Mysticko-fantastická trilogie, ve které hrají roli biblické počátky 

lidstva i hrozba jeho konečné zkázy u pekelných bran, se uzavírá.   

1.díl trilogie: Krvavé evangelium.  

2.díl trilogie: Nevinná krev.   

  

Neomillnerová, Petra                        ZK 4418  

Amélie a duchové  

1 audiodisk (3 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Eva Hadravová - Pro děti od 

8 let  

Další pokračování duchařského příběhu o dvou přítelkyních, Amélii  

z devatenáctého století a Markétě z jednadvacátého.   
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Neomillnerová, Petra                       ZK 4419  

Amélie a barevný svět  

1 audiodisk (3 hod., 14 min.) - MP3 -- Čte Eva Hadravová - Pro děti 

od 8 let.  

Pokračování duchařského příběhu o dvou přítelkyních, Amélii z 

devatenáctého století a Markétě z jednadvacátého.   

  

Neomillnerová, Petra                       ZK 4424  

Amélie a tma  

1 audiodisk (3 hod., 5 min.) - MP3 - Čte Eva Hadravová - Pro děti od 

8 let  

Příběh dvou dvanáctiletých dívek, Amélie - duch utonulé dívky při 

velké pražské povodni na konci 19. století a živé Markéty. Obě dívky 

se seznámí jedné noci ve Stromovce a uzavřou spolu osudové 

přátelství.   

  

Lowry, Lois                                        ZK 4473  

Dárce  

1 audiodisk (5 hod., 58 min.) - MP3 - Čte Kajetán Písařovic – Pro 

děti a mládež.  

Antiutopistický román pro starší děti se odehrává ve světě bez 

problémů a bolesti, ale také bez jakýchkoli citů.  

  

Grossman, Lev                                 ZK 4497/1-2 

Mágové. Druhý díl trilogie Mágové. Král čaroděj  

2 audiodisky (17 hod., 7 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová.   

Druhá kniha fantasy trilogie Mágové pokračuje v líčení příběhu 

mladého muže, který praktikuje magii v reálném světě.   
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Sapkowski, Andrzej                         ZK 4510/1-2  

Paní jezera -- 5. část ságy o Zaklínači  

2 audiodisky (21 hod., 13 min.) - MP3 -- Čte Martin Finger.  

Pátá část legendární fantasy ságy o osudech zaklínače Geralta.    

  

McEwan, Ian                                     ZK 4544  

Snílek  

1 audiodisk (3 hod., 1 min.) - MP3 -- Čte Simona Babčáková.  

Vysněné příběhy desetiletého chlapce obdařeného velkou fantazií.   

  

Merle, Robert                                    ZK 4548  

Muži pod ochranou  

1 audiodisk (13 hod., 26 min.) - MP3 -- Čte Richard Honzovič.  

Napínavý román s ironickým podtextem zachycuje americkou 

realitu a její možné proměny v diktaturu za mimořádných 

společenských podmínek.  

 

Ryan, Anthony                                 ZK 4556/1-3  

Píseň krve  

3 audiodisky (28 hod., 31 min.) - MP3 -- Čtou Ivan Lupták, Pavel 

Soukup  

Úvodní díl rozsáhlé epické fantasy série Stín krkavce, příběhu 

napětí, magie, válečného umění, intrik i přátelství.   

 

Aaronovitch, Ben                              ZK 4564  

Měsíc nad Soho  

1 audiodisk (12 hod., 3 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Kobr.  
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Kniha je pokračováním městské fantasy, vyprávějící příběh Petera 

Granta, policejního zelenáče a nově i učně vrchního inspektora 

Nightingalea, posledního čaroděje Anglie.   

  

Malley, Gemma R.                           ZK 4597  

Přebyteční : příběh z roku 2140  

1 audiodisk (8 hod., 31 min.) - MP3 -- Čte Marcela Šiková - Určeno 

pro mládež  

Rok 2140 nabízí pouze dvě možnosti. Buď budete Vyvoleným, tedy 

tím, kdo má právo na léky na nesmrtelnost nebo Přebytečným, 

jehož osudem je pouze sloužit. Patnáctiletí Anna a Petr se s takto 

rozdanými kartami nehodlají smířit a pokusí se to změnit.   
  

Meyer, Stephenie                             ZK 4628/1-2 

Stmívání 

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

První část tetralogie, která vypráví hororový příběh bizarního vztahu 

mladé dívky Belly a upíra Edwarda v současném světě. -- Následuje:. 

Nový měsíc. -- Následuje:. Zatmění. -- Následuje:. Rozbřesk. 

 

Meyer, Stephenie                             ZK 4629/1-2 

Nový měsíc 

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

Ve druhé části upíří ságy Bella s Edwardem postupně zjišťují, že 

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

Zatmění. -- Následuje: Rozbřesk.  
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Meyer, Stephenie                             ZK 4630/1-2 

Zatmění 

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

Ve třetí části upíří ságy Bella i přes veškeré překážky a varování 

stále miluje svého spolužáka, upíra Edwarda a je ochotna stát se 

pro něj členkou jejich společenství. -- Předchází: Stmívání. -- 

Předchází: Nový měsíc. -- Následuje: Rozbřesk.  

 

Meyer, Stephenie                             ZK 4631/1-2 

Rozbřesk 

2 audiodisky (22 hod., 33 min.) - MP3 -- Čte Renata Volfová. 

Závěrečná část upíří ságy o milostném vztahu lidské dívky Belly  

a upíra Edwarda končí sice romantickou svatbou a narozením 

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

Předchází:. Nový měsíc. -- Předchází:. Zatmění.  

 

Le Guin, Ursula K.                             ZK 4648 

Čaroděj Zeměmoří 

1 audiodisk (7 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička. 

První kniha fantasy cyklu o světě Zeměmoří, obývaném čaroději  

a dalšími fantastickými postavami, zápasícími stejně jako lidé se 

silami zla.  

 

Moore, John                                      ZK 4684 

Nepohledný princ 

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

Lehce humorný fantasy román, který rozvádí téma ztepilých dívek 

líbajících žáby. Dále se snaží najít odpověď na otázku, když se 

dotyčný princ nezamlouvá? 
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Richterová, Jana       ZK 4750/1-2  

Zahrada. 1. díl, Sféra  

2 audiodisky (15 hod., 27 min.) -- MP3 -- Čte Eva Spoustová-

Málková – fantasy romány 

První díl fantasticko-psychologického románu vypráví příběhy 

skupiny mladých lidí, kteří za pomoci člověka-anděla objevují a 

prožívají své zvláštní schopnosti i vztahy.  

  

Merle, Robert       ZK 4771  

Malevil  

1 audiodisk (10 hod., 6 min.) -- MP3 -- Účinkují:  Martin Myšička, Jiří 

Lábus, Jan Hartl a další – vědecko-fantastické romány 

Román líčí situaci skupiny šesti lidí, kteří - spolu s několika zvířaty - 

přežili výbuch ničivé pumy zavřeni ve sklepení jednoho starobylého 

zámku ve Francii a jsou nuceni na jiných základech znovu 

vybudovat novou civilizaci.  

  

Páral, Vladimír       ZK 4789  

Válka s mnohozvířetem  

1 audiodisk (12 hod., 52 min.) -- MP3 -- Čte Vladimír Čech. Vědecko-

fantastický román o ekologické pohromě a jejích následcích pro 

život jedince a společnosti.  

 

Zelazny, Roger      ZK 4888  

Pušky Avalonu : 2. díl Amberu  

1 audiodisk (8 hod., 16 min.) - MP3 -- Čte Luboš Ondráček.  

Pokračování "Devíti princů Amberu" vás uvrhne do světa 

velkolepých bitev, mocné magie a záludných intrik. Potupený a 

raněný Corwin, jeden z princů Amberu, se vydává na cestu pomsty.  
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Předchází: Devět princů Amberu.  

 

Le Guin, Ursula K.     ZK 4897  

Hrobky Atuánu  

1 audiodisk (5 hod., 45 min.) - MP3 -- Čte Tomáš Juřička.  

Poutavý fantasy příběh, kde je hlavní hrdinkou dívka, která byla 

zasvěcena jako velekněžka starodávným, bezejmenným silám 

země a aby mohla vykonávat své poslání, musela přebývat v 

osamělém Místě hrobek v atuánské poušti.  

Navazuje na: Čaroděj Zeměmoří.  

 

Richterová, Jana     ZK 4904/1-2  

Zahrada. 2, Lovec  

2 audiodisky (17 hod., 47 min.) - MP3 -- Čte Eva Spoustová-

Málková.  

Druhý díl románu Zahrada, příběhu na pomezí fantasy a magického 

realismu, ve kterém hrdinové vnikají hlouběji do tajemství 

záhadného Lesa a sny se proplétají s realitou čím dál intenzivněji.  

Předchází:. Sféra.  

Nasleduje: Návrat. -- Nasleduje: Velmistr. -- Nasleduje: Hostina.  

 

Poskočil, Jiří       ZK 4955  

Vzpoura klonů  

1 audiodisk (6 hod., 5 min.) - MP3 -- Čte Jiří Klika.  

Sbírka dvanácti sci-fi povídek současného českého autora, které 

vznikaly v letech 2002-2009.  
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Pratchett, Terry      ZK 4961  

Barva kouzel  

1 audiodisk (10 hod., 12 min.) - MP3 -- Čte Vladimír Čech.  

První část humorné fantasy, ve které se za branami Ankh-Morporku 

setkají neschopný čaroděj Mrakoplaš a naivní turista Dvoukvítek s 

jeho neobvyklým Zavazadlem.  

 

Pratchett, Terry      ZK 4962  

Čaroprávnost  

1 audiodisk (8 hod., 34 min.) - MP3 -- Čte Jan Kantůrek – 3. část 

humorné fantasy.  

 

Pratchett, Terry       ZK 4963  

Lehké fantastično  

1 audiodisk (8 hod., 35 min.) - MP3 -- Čte Jan Kantůrek.  

Druhá část z cyklu Úžasná Zeměplocha. Zeměplocha se řítí k 

nevyhnutelné srážce se škodolibou hvězdou a zachránit ji může 

pouze jediný člověk - neschopný a zbabělý čaroděj Mrakoplaš.  

 

Pratchett, Terry       ZK 4964  

Mort  

1 audiodisk (15 hod., 36 min.) - MP3 -- Čte Luděk Nešleha.  

Čtvrté pokračování cyklu Úžasná Zeměplocha, kde hlavním hrdinou 

je Mort, který se stává učedníkem čaroděje Smrtě.  

 

Preston, Douglas J.     ZK 4966/1-2  

Rouhání  

2 audiodisky (18 hod., 17 min.) - MP3 -- Čte František Dočkal  
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Thriller se sci-fi prvky. Odhalí Torus - nejnákladnější stroj, řízený 

nejvýkonnějším superpočítačem světa - tajemství stvoření vesmíru, 

nebo vtáhne Zemi do miniaturní černé díry?  

 

Recheis, Käthe      ZK 4997  

Bílý vlk  

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

dobrodružný příběh chlapce Tomáše, který se dostane do jiného 

světa. 

 

Gaiman, Neil      ZK 5030  

Severská mytologie  

1 audiodisk (8 hod., 4 min.) -- MP3 -- Obsahuje: Hráči -- Před 

počátkem a po něm -- Yggdrasil a devět světů -- Mimiho hlava a 

Ódinovo oko -- Poklady bohů -- Mistr stavitel -- Lokiho děti -- Freyjina 

neobvyklá svatba -- Básnická medovina -- Tórova cesta do země 

obrů -- Jablka nesmrtelnosti -- Příběh Gerd a Freye -- Rybářská 

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

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

skandinávských mytologických příběhů, moderně a s nadhledem 

převyprávěných jedním z nejvýznamějších autorů fantastického 

žánru.  

 

Bradbury, Ray      ZK 5034  

Marťanská kronika  

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

vize je chmurným pohledem do budoucnosti: lidem se podaří zdolat 

meziplanetární prostor a dosáhnout Marsu, na Zemi však zatím 
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vypukne atomová válka, kterou přežijí pouze dvě rodiny, tajně 

uprchnou na Mars a začínají zakládat nové společenství.  

 

Sapkowski, Andrzej     ZK 5035  

Zaklínač. Bouřková sezóna  

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

nejnovější román, ve kterém se vrací ke svému nejpopulárnějšímu 

hrdinovi. Zaklínač Geralt, představuje muže, jehož posláním je 

chránit obyčejné lidi před magicky stvořenými nestvůrami.  

 

Riordan, Rick     ZK 5049/1-2  

Percy Jackson. Zloděj blesku  

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

První kniha fantasy série o dvanáctiletém Percym, který je synem 

jednoho z řeckých bohů.  

  

Huxley, Aldous      ZK 5072  

Konec civilizace  

1 audiodisk (8 hod., 26 min.) -- MP3 -- Nezkrácená verze. -- Čte 

Marek Holý. Utopický román je obrazem lidské společnosti v 

budoucnosti, v době netušeného rozvoje vědy a techniky.  

 

Pratchett, Terry      ZK 5075/1-2  

Soudné sestry  

2 audiodisky (15 hod., 57 min.) -- MP3 -- Čte Zuzana Slavíková.  

Šestá kniha z cyklu fantastické Zeměplochy, ve které tři svérázné 

čarodějnice za pomocí kouzel a magie dosadí na trůn správného 

krále.  

 



42  

  

VanderMeer, Jeff     ZK 5104  

Anihilace  

1 audiodisk (7 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Pavla Fantaskní román od 

autora, který patří k současnému literárnímu hnutí New Weird. 

Oblast X byla desítky let odříznuta od zbytku kontinentu a rozlehlé 

pozůstatky lidské civilizace znovu opanovala příroda. Nyní se sem 

chystá dvanáctá expedice, která na místo dorazí s tím, že očekává 

neočekávané a Oblast X skutečně dostojé své pověsti.  

 

Kotleta, František     ZK 5109  

Rázová vlna : postapokalyptický román  

1 audiodisk (8 hod., 36 min.) -- MP3 -- Čte Borek Kapitančik.  

Třetí kniha postapokalyptické, temné sci-fi vize z Čech blízké 

budoucnosti.  

 

Sapkowski, Andrzej      ZK 5163/1-2  

Zaklínač. II., Meč osudu  

2 audiodisky (16 hod., 50 min.) -- MP3 -- Čte Martin Finger – fantasy 

romány 

Zaklínač Geralt z Rivie putuje světem, aby bojoval proti nestvůrám, 

temným bytostem, upírům a vlkodlakům a chránil obyčejné lidi. 

Výbor napínavých povídek obsahuje: Prolog z knihy Zaklínač I.; 

Poslední přání a komplet povídky Zaklínač II.: Meč osudu.  

 

Toro, Guillermo del      ZK 5164/1-2  

Tvář vody  

2 audiodisky (14 hod., 53 min.) -- MP3 -- Čtou Jitka Ježková, Pavel 

Soukup – fantasy romány 

Neobvyklý a křehký příběh jako z jiného světa zasazený do Ameriky 
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šedesátých let a odehrávající se na pozadí studené války. Příběh o 

lásce, svobodě, sebeúctě a rovnováze v přírodě.  

 

Ryan, Anthony       ZK 5199/1-3 

Pán věže  

3 audiodisky (28 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čtou Ivan Lupták, Pavel 

Soukup, Eva Josefíková a další – fantasy román 

Druhý díl rozsáhlé epické fantasy série Stín krkavce přináší další 

dobrodružství Vélina Al Sorny, bojovníka, jenž byl od dětství cvičen k 

boji a zabíjení ve službách Víry.  

 

Benjamin, Chloe       ZK 5218/1-2 

Věštba  

2 audiodisky (11 hod., 41 min.) -- MP3 -- Čte Tereza Dočkalová – 

fantasy román 

Strhující románový příběh o moci osudu a volby, o kouzlu vyprávění, 

podstatě víry a síle rodinných pout.  

 

Pratchett, Terry        ZK 5219/1-2  

Stráže! Stráže!  

2 audiodisky (15 hod., 25 min.) -- MP3 -- Čte Jan Zadražil – fantasy 

román 

Osmá kniha z cyklu fantastické Zeměplochy, ve které jakýsi 

tajemný noční tvor mění obyvatele Ankh-Morkporku v něco, co silně 

připomíná tablety živočišného uhlí.  

 

Bellová, Bianca        ZK 5221  

Jezero  

1 audiodisk (6 hod., 2 min.) -- MP3 -- Čte Lucie Žáčková – český 
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román 

Novela současné české autorky je alegorickým a elegickým 

příběhem, odehrávajícím se ve fiktivní, ekologicky zdevastované 

zemi, ovládané ruskou armádou.  

 

Richterová, Jana      ZK 5224/1-2  

Zahrada. 3. díl, Návrat  

2 audiodisky (17 hod., 16 min.). -- MP3 -- Čte Eva Spoustová-

Málková – fantasy romány 

Třetí díl románové pentalogie na pomezí městské fantasy a 

psychologického románu, jejímiž hrdiny jsou dnešní mladí lidé 

obdaření zvláštními schopnostmi.  

 

Weiss, Jan         ZK 5260  

Sen o tisíci patrech  

1 audiodisk (54 min.) -- MP3 -- Účinkují: Viktor Preiss, Pavel Soukup, 

Jiří Adamíra a další – rozhlasové hry 

Prvotina českého autora z roku 1929, která je působivou 

fantastickou vizí budoucího vývoje lidské civilizace. Detektiv Petr 

Brok prochází gigantickým mrakodrapem, vybaven neviditelností, 

ale zbaven pamětí, s úkolem osvobodit princeznu Tamaru z rukou 

vládce Mullerdómu. Dramatizace jednoho z nejzajímavějších 

románů české science fiction.  

 

Aaronovitch, Ben       ZK 5294  

Šepot podzemí  

1 audiodisk (12 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Tomáš Kobr – fantasy 

romány 

Třetí díl městké fantasy-detektivní série edehrávající se v Londýně, 
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tentokrát hlavně v jeho tajuplném podzemním světě.  

Heinlein, Robert A. (Robert Anson)   ZK 5300  

Hvězdná pěchota  

1 audiodisk (12 hod., 42 min.) -- MP3 -- Čte Ludvík Král -- vědecko-

fantastické romány  

Sci-fi román renomovaného amerického autora přináší příběh 

Juana Rica, který se dá naverbovat k oddílu kosmické pěchoty. 

 

Gaiman, Neil     ZK 5313/1-2  

Američtí bohové  

2 audiodisky (23 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte Kajetán Písařovic – 

fantasy romány 

Román s výraznými fantaskními prvky ze současné Ameriky 

popisuje mytologický střet mezi starým a novým světem. Edice k 

10. výročí prvního vydání, autorem mírně upravená a doplněná.  

 

Weir, Andy       ZK 5330 

Artemis  

1 audiodisk (10 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čte Tereza Dočkalová, 

Marek Lambora -- vědecko-fantastické romány. 

 

Grossman, Lev      ZK 5362/1-2  

Mágové : třetí díl trilogie Mágové. Čarodějova země  

2 audiodisky (21 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Kubeš – fantasy 

romány 

Třetí díl fantasy příběhu o mladém muži, který praktikuje magii v 

reálném světě.  
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Žamboch, Miroslav     ZK 5364  

Drsný spasitel  

1 audiodisk (8 hod., 49 min.) -- MP3 -- Čte Zdeněk Velen -- fantasy 

romány  

Autor ve své nové knize předkládá drsnou vizi upadajícího lidského 

světa, plného násilí a zločinu.  

 

Willis, Connie      ZK 5424/1-2  

Slyším tě všude : dobře si rozmysli, co si  
2 audiodisky (21 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -- 

vědecko-fantastické romány  

Svižně napsaný sci-fi román s detektivní zápletkou a humornými 

prvky se odehrává v blízké budoucnosti, kdy bude možné podstoupit 

operativní zákrok, který propojí partnery tak, aby vnímali pocity a 

myšlenky druhého.  

  

Gaiman, Neil     ZK 5428/1-2  

Nikdykde  
2 audiodisky (14 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- fantasy 

romány  

Fantasy román se odehrává v bizarním světě Podlondýna, kde žijí 

krvelační vrahové, nestvůry, andělé a dívka Dvířka.  

 

Kotleta, František (fiktivní postava) ZK 5433  

Lovci : superhrdinský akční román  
1 audiodisk (7 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Josef Kaluža – fantasy 

romány 

Akční superhrdinský sci-fi román v rytmu splatterpunku se odehrává 

v Praze roku 2050, kde se každý padouch touží stát 

superpadouchem. Jediný, kdo se jim dokáže postavit, je skupina 

federálních policistů z Organizace pro boj s vylepšenými teroristy.  
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Olovrant, Svetozár     ZK 5440 

Juraj Jánošík proti Dračímu řádu  
1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Ladislav Hampl -- fantasy 

romány  

Zábavná steampunková alternativní verze slovenských dějin se 

odehrává v období národního hrdiny Juraje Jánošíka, který to 

tentokrát vzal za trochu jiný konec.  

  

Riggs, Ransom      ZK 5444 

Povídky podivných  
1 audiodisk (7 hod., 14 min.) MP3 -- Čtou Viktor Dvořák, Jan Vlasák, 

Daniel Bambas a další – fantasy příběhy 

Povídky vyprávějí příběhy neobyčejných lidí, kteří žili ještě dříve, než 

vznikl známý Sirotčinec slečny Peregrinové.  

 

Strachotová, Zuzana     ZK 5466/1-2  

Devět dní  
2 audiodisky (13 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- fantasy 

romány  

Postapokalyptická fantasy, české autorky, přivádí na scénu dvojici 

hrdinů ze dvou nesmiřitelných táborů, aby společně čelili zcela nové 

hrozbě.  

 

Pratchett, Terry      ZK 5514/1-2  

Čarodějky na cestách  
2 audiodisky (15 hod., 52 min.) MP3 – fantasy romány 

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha. Humorné fantasy 

vyprávění o třech čarodějnicích, které se na přání zesnulé sudičky 

snaží zabránit sňatku Popelky a prince.  

 

Žamboch, Miroslav      ZK 5534  

Drsný spasitel 2  
1 audiodisk (9 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Velen -- fantasy 
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romány  

Druhý díl Drsného spasitele charakterizuje rychle se odvíjející děj 

přímo nadupaný akčními a bojovými scénami, od soubojů muže 

proti muži až po grandiózní bitvy vedené těžkotonážní magií. Autor 

na pozadí příběhu využívá reálie Moravy a Slezska.  

  

Pratchett, Terry      ZK 5557/1-2  

Muži ve zbrani  
2 audiodisky (16 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil -- fantasy 

romány  

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha, v němž se setkáme s 

mnoha starými známými - od lady Berankinové přes rozšířenou 

ankh-morporskou noční hlídku až k malému, velmi zvláštnímu 

pejskovi.  

  

Bradbury, Ray       ZK 5560  

Ilustrovaný muž  
1 audiodisk (10 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna – 

vědecko-fantastické povídky 

Sbírka sci-fi povídek, volně propojených fantastickým motivem: tělo 

muže, který se nechal tetovat čarodějnicí - cestovatelkou z 

budoucnosti, vypráví příběhy. Sbírka je milníkem v žánru sci-fi a 

poprvé vychází v českém překladu.  

  

Gluchovskij, Dmitrij Aleksejevič   ZK 5563/1-2 

Metro 2035  
2 audiodisky (21 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Michal Zelenka -- 

vědecko-fantastické romány  

Závěr kultovní apokalyptické trilogie. Kolik podob může mít strach a 

kolik odvahy člověk potřebuje, aby vyšel z temnoty na nejisté 

světlo? 

  

 

 



49  

  

Luk‘janenko, Sergej Vasil‘jevič  ZK 5612/1-2  

Noční hlídka  
2 audiodisky (17 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jiří Černý – vědecko-

fantastické romány 

První díl fantasy románu se odehrává v reáliích současného Ruska, 

kde bojují stoupenci Tmy a Světla.  

 

Richterová, Jana     ZK 5627/1-2  

Zahrada. 4, Velmistr  
2 audiodisky (17 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -- fantasy 

romány  

Čtvrtý díl fantasy románu o mladých lidech, kteří jsou obdařeni 

zvláštními schopnostmi.  

 

Čapek, Karel      ZK 5634  

R.U.R.  
1 audiodisk (1 hod., 41 min.) MP3 -- Účinkují: Otakar Brousek, 

Jaroslava Adamová, Vladimír Brabec a další -- rozhlasové hry  

Vědeckofantastické drama se odehrává v blíže neurčené 

budoucnosti na ostrově, kde se vyrábějí umělé bytosti - roboti, kteří 

se po čase vzbouří proti lidem.  

  

Čapek, Karel     ZK 5635  

Bílá nemoc  
1 audiodisk (2 hod., 26 min.) MP3 -- Účinkují: Zdeněk Štěpánek, 

František Smolík, Jan Pivec a další – rozhlasové hry 

V blíže neurčené zemi se rozpoutá epidemie tzv. bílé nemoci. Jde o 

jakousi formu malomocenství, která se projevuje bílými skvrnami 

na kůži. Mladý doktor Galén vynalezl lék proti této nemoci, ale 

poskytuje ho jen chudým lidem, což se nelíbí vlivným osobám.  
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Richterová, Jana     ZK 5716/1-2  

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

romány  

Pátý, závěrečný díl fantasy románu, ve kterém jsou hlavní postavy 

obdařeni zvláštními schopnostmi a vzájemně jsou jakýmsi 

způsobem propojeni pomyslným pevným, snovým, bodem - Lesem. 

Ten se postupně mění, a oni si uvědomují, že se vše blíží ke konci.  

  

Howey, Hugh      ZK 5732  

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

romány 

V závěrečném dílu sci-fi trilogie se svět podzemních základen 

dobere svého konce. Osudy hrdinů se protnou, aby přinesly poslední 

příběh a odpovědi na otázky, které se vinuly celou sérií.  

 

Kotleta, František (fiktivní postava) ZK 5759  

Řetězová reakce  
1 audiodisk (9 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Markéta Burešová -- 

fantasy romány  

Čtvrtá kniha postapokalyptické temné sci-fi vize z Čech blízké 

budoucnosti po válkách, které zničily města i charaktery.  

  

Ryan, Anthony     ZK 5781/1-3  

Královna ohně, III. Stín  
3 audiodisky (30 hod., 59 min.) MP3 -- Čtou Ivan Lupták, Pavel 

Soukup, Eva Josefíková a další – fantasy romány 

Třetí díl rozsáhlé epické fantasy série Stín krkavce, kdy Vélin Al 

Sorna musí pomoci vrátit Říši královně.  
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Nesvadba, Josef      ZK 5782  

Bludy Erika N : šifra v Homérovi : fantastické čtení o nové 

nemoci  
1 audiodisk (8 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš -- vědecko-

fantastické romány  

Napínavý román z prostředí obchodování s archeologickými falzy. 

Kniha z oblasti science-fiction reaguje na názory a myšlenky Ericha 

von Dänikena i módu, pohrávat si s hypotézami o mimozemských 

návštěvách na naší planetě a odvozovat od těchto návštěv 

pozemskou civilizaci.  

 

Kadlečková, Vilma     ZK 5787/1-3  

Mycelium. Hlasy a hvězdy  
3 audiodisky (27 hod., 35 min.) MP3 -- Čtou Jaroslav Plesl, Jana 

Stryková, Klára Issová a další – vědecko-fantastické romány 

Pátý díl sci-fi románové ságy z 27. století odehrávající se v autorčině 

argentitovém universe.  

 

Stehlíková, Petra     ZK 5847  

Naslouchač  
1 audiodisk (10 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková – fantasy 

romány 

První díl neotřelé české fantasy série, ve které si ruce podává 

napětí, dobrodružství a romantika na pozadí kulis záhadného 

temného fantaskního světa.  

  

Kotleta, František (fiktivní postava)  ZK 5880  

Bratrstvo krve. 2, Fakt hustej nářez  
1 audiodisk (7 hod., 35 min.) MP3 - Čte Richard Fiala – fantasy 

romány 

Druhý díl akční upírské splatterpunkové fantasy.  
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Kotleta, František (fiktivní postava)  ZK 5881  

Bratrstvo krve. 3, Mega hustej nářez  
1 audiodisk (9 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Richard Fiala – fantasy 

romány 

Třetí díl splatterpunkové série přináší rozhodující boj mezi upíry a 

mimozemšťany.  

  

Martin, George R. R.    ZK 5882/1-3  

Oheň a krev : historie targaryenských králů v Západozemí. 

Svazek první, Od Aegona I (Dobyvatele) po regentství Aegona 

III (Dračí zhouby)  
3 audiodisky (33 hod., 33 min.) MP3 -- Čte František Dočkal – 

fantasy romány 

Oheň a krev, úvodní svazek dvoudílných dějin rodu Targaryenů, líčí 

příběh co předcházel událostem ve Hře o trůny. Kronika Ohně a 

krve začíná u legendárního Aegona Dobyvatele, stvořitele 

Železného trůnu.  

  

Holdstock, Robert      ZK 5901  

Les mytág  
1 audiodisk (10 hod., 51 min.) MP3 -- ČteJakub Gottwald -- fantasy 

romány  

Příběh mladého muže, který po návratu z války poznává 

hrůzostrašné tajemství tajuplného lesa, na jehož okraji prožil své 

dětství. Autor zde komponuje realitu s legendami, a to jak se 

starými, tak s vymyšlenými.  

 

Sorokin, Vladimir Georgijevič    ZK 5945  

Den opričníka  
1 audiodisk (6 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Bořivoj Navrátil – satirické 

romány - politické romány  

V tzv. antiutopii autor líčí Rusko v roce 2027: vládne mu 
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samovládný Gosudar, od světa je odděleno zdí, občané dobrovolně 

spálili své pasy.  

  

Le Guin, Ursula K.    ZK 6027  

Jiný vítr  
1 audiodisk (9 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- fantasy 

romány  

Fantasy příběh ze světa Zeměmoří, ve kterém autorka splétá z 

osudů svých hrdinů důstojné završení jednoho z nejvýznamnějších 

cyklů světové fantasy. Svět se mění, jiný vítr přináší velké změny jak 

pro lidi, tak pro draky.  

 

Le Guin, Ursula K.     ZK 6036  

Tehanu : poslední kniha Zeměmoří  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -- vědecko-

fantastické romány  

Čtvrtý díl fantasy cyklu "Zeměmoří" o lidech a dracích, ve kterém se 

Tenar, vdova po sedlákovi, vydává na cestu za umírajícím 

čarodějem Ogionem a s sebou bere ohněm znetvořené děvčátko 

Theru.  

  

King, Stephen      ZK 6099/1-2  

Doktor Spánek  
2 audiodisky (22 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- horory  

Volné pokračování sugestivního hororu Osvícení přináší další osudy 

telepaticky nadaného chlapce. Danny je již dospělý, jeho 

mimořádné schopnosti ho však zcela neopustily.  

  

Vlasáková, Klára    ZK 6182  

Praskliny  
1 audiodisk (7 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Tereza Dočkalová -- 

vědecko-fantastické romány  

Když se na Zem snese malý kulovitý útvar, levitující pár desítek 
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centimetrů nad povrchem, není člověka, v němž by tento jev 

nevzbudil očekávání. Nikomu a ničemu neškodí, ale ani neprospívá. 

Lidé si její přítomnost vysvětlují různými způsoby, až se ve 

společnosti cosi pohne a dlouho potlačované frustrace, neurózy, 

vyčerpání i problémy s klimatem se dál nedají ignorovat.  

  

Le Guin, Ursula K.    ZK 6186 

Nejvzdálenější pobřeží  
1 audiodisk (8 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička – vědecko-

fantastické romány 

Třetí díl fantasy cyklu "Zeměmoří" o lidech a dracích, který popisuje 

cesty čaroděje Geda a prince Arrena. Volně navazuje na "Hrobky 

Atuánu".  

  

Faber, Michel      ZK 6195 

Pod kůží  
1 audiodisk (10 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Lucie Matoušková – 

vědecko-fantastické romány 

Román na pomezí hororu a sci-fi. Autor vystavěl příběh, ve kterém 

se před čtenářem znenáhla odkrývá děsivé pozadí hrdinčiny velmi 

zvláštní aktivity - denně projíždí silnice Skotské vysočiny a má velký 

zájem o urostlé, zdravé stopaře. Její zájem však vede jinam, než 

očekáváme.  

  

Pratchett, Terry      ZK 6209 

Sekáč  
1 audiodisk (12 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jan Vondráček -- fantasy 

romány  

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha. Humorná fantasy líčí 

problémy, které na Zeměploše nastanou, když je ze své funkce 

odvolán Smrť.  
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Keyes, Daniel      ZK 6262 

Růže pro Algernon  
1 audiodisk (8 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Jan Potměšil -- vědecko-

fantastické romány  

Znepokojivý příběh o experimentu s lidskou inteligencí, který byl 

proveden na dobráckém mentálně postiženém mladíkovi.  

  

Ryan, Anthony      ZK 6299/1-2  

Volání vlka  
2 audiodisky (20 hod., 31 min.) MP3 -- Čtou Ivan Lupták, Milena 

Steinmasslová – fantasy romány 

Návrat do trilogie Stín krkavce. Legendární Vélin Al Sorna se vrací a 

staví se tváří v tvář mocné hrozbě války s armádou, kterou vede 

muž, považující se za boha.  

  

Dočkalová, Bára      ZK 6316  

Tajemství Oblázkové hory  
1 audiodisk (9 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Michaela Doležalová – 

fantasy romány 

Dobrodružný román s prvky fantasy o statečnosti, které je potřeba k 

tomu, abychom začali důvěřovat ostatním i sami sobě.  

  

Janišová, Tereza      ZK 6352 

Lvářka  
1 audiodisk (8 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Barbora Hrzánová -- fantasy 

romány  

Román z prostředí současné a rudolfínské doby, ve kterém se 

setkáváme s architektem Josefem a bylinkářkou Vavřinkou. Příběh 

představuje střípky tajemných pražských legend i některé známé 

postavy našich dějin, které jsou zobrazeny v méně známém světle.  

  

 

 



56  

  

Tevis, Walter S.      ZK 6380 

Zpěv drozda  
1 audiodisk (12 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – vědecko-

fantastické romány 

Jedna z klasických sci-fi antiutopií. Děj je zasazen do daleké 

budoucnosti a je pochmurnou vizí lidské společnosti, ovládané 

roboty.  

  

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)   ZK 6391  

Húrinovy děti  
1 audiodisk (7 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Jiří Žák – fantasy romány 

Tolkienova Středozemě ožívá v hořkém příběhu zoufalství, 

beznaděje a nezvratného osudu, který s sebou nesou Húrinovy děti 

(Túrin a jeho sestra Nienör). Z původních Tolkienových textů sestavil 

knihu jeho syn Christopher Tolkien.  

  

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)   ZK 6392 

Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky  
1 audiodisk (12 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- fantasy 

romány  

Pohádka pro děti i dospělé líčí svět skřítků hobitů, kteří se vydají na 

válečnou výpravu proti zlu.  

  

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)   ZK 6393  

Kniha ztracených pověstí. Část 1  
1 audiodisk (15 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- fantasy 

romány  

První část textů, které tvoří mytologii počátků Středozemě.  

  

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)  ZK 6394/1-2  

Silmarillion : mýty a legendy Středozemě  
2 audiodisky (17 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech -- fantasy 

romány  
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Mýty a legendy o vzniku fiktivní Středozemě, o národech, jež ji 

obývaly, a o osudech tří vzácných klenotů - silmarillů.  

  

Kotleta, František (fiktivní postava)  ZK 6428 

Bratrstvo krve. Stalingrad  
1 audiodisk (8 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Richard Fiala -- fantasy 

romány  

Čtvrtý díl splatterpunkové série nás zavádí do období druhé světové 

války, kdy rody upírů bojují nejen na frontách, ale i mezi sebou.  

  

Tuma, Paul                 ZK 6439  

Football faust : proroctví o fotbalovém bohu  
1 audiodisk (9 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Michal Dlouhý -- vědecko-

fantastické romány  

Hlavní hrdina Erik, má schopnosti vidět určitou část budoucnosti, 

ale jeho okolí je hluché a slepé k těmto schopnostem.  

  

Kotleta, František                         ZK 6494 

Bratrstvo krve. Vlci 
1 audiodisk (5 hod., 12 min.) MP3. -- Čte René Šmotek.  

české romány (fantasy) 

Temná fantasy z keltských dob, jejíž děj předchází autorově sérii 

Bratrstvo krve. 

 

Koepp, David      ZK 6537  

Parazit  
1 audiodisk (9 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc – vědecko-

fantastické romány 

Sci-fi thriller ve kterém do ospalé australské vesničky dopadne 

úlomek sondy, který měl shořet v atmosféře. V něm se ukrývá 

zárodek houby, která během pobytu ve vesmíru zmutovala. Nový 

organismus napadá zvířata i lidi, rychle zabíjí a rychle se šíří. Podaří 

se trojici odborníků zhoubnou houbu zahubit?  
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Pratchett, Terry     ZK 6559/1-2  

Dámy a pánové  
2 audiodisky (15 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Zuzana Slavíková -- 

fantasy romány  

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha, ve kterém se v malém 

královstvíčku Lancre opět setkáváme se třemi čarodějnicemi.  

  

Riggs, Ransom     ZK 6593 

Sirotčinec slečny Peregrinové. Vyprávění páté, Ptačí sněm  
1 audiodisk (9 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Viktor Dvořák – fantasy 

romány 

Páté pokračování fantasy románu vypráví příběh neohrožené Noor 

Pradeshové, kterou je třeba dostat do bezpečí, pokud má přežít tzv. 

"svět podivných".  

  

Gaiman, Neil      ZK 6610  

Anansiho chlapci  
1 audiodisk (12 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Michal Isteník -- fantasy 

romány  

Fantasy příběh, v němž se ušlápnutý úředníček doví, že jeho otcem 

byl potměšilý pavoučí bůh, z čehož plynou jen samé nepříjemnosti.  

  

Kotleta, František (fiktivní postava) ZK 6613  

Underground  
1 audiodisk (8 hod., 50 min.) MP3 -- Čte Petr Kubes -- vědecko-

fantastické romány  

Postapokalyptický vědecko-fantastický román zavádí čtenáře do 

temného světa, kterému vládnou nejmodernější technologie.  

  

Riggs, Ransom      ZK 6615/1-2 

Sirotčinec slečny Peregrinové. Kniha čtvrtá, Mapa dní  
2 audiodisky (14 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Viktor Dvořák -- fantasy 

romány  
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Čtvrtý díl nevšedních dobrodružství z řady Sirotčinec slečny 

Peregrinové. Pokračování příběhu mladého Jacoba, který se po 

všech peripetiích vrací domů za doprovodu svých podivných přátel.  

  

Adams, Douglas      ZK 6652  

Stopařův průvodce galaxií. 2, Restaurant na konci vesmíru  
1 audiodisk (7 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Vojta Kotek – vědecko-

fantastické romány 

Druhá část sci-fi cyklu líčí řadu absurdních situací, do kterých se 

dostává poslední žijící pozemšťan se svým přítelem z jiné planety.  

  

Adams, Douglas     ZK 6653 

Stopařův průvodce galaxií. 3, Život, vesmír a vůbec  
1 audiodisk (6 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Vojta Kotek – vědecko-

fantastické romány 

Třetí část sci-fi cyklu, ve které jde o záchranu vesmíru.  

 

Winawer, Melodie    ZK 6661/1-2 

Písařka ze Sieny  
2 audiodisyk (22 hod.,7  min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- fantasy 

romány  

Příběh mladé lékařky Beatrice na pozadí událostí ve středověké 

Itálii 14. století v době morové rány a v Itálii 21. století.  

 

Dobraczyński, Jan     ZK 6664 

Přelévat moře : román o papežství po jaderné katastrofě  
1 audiodisk (11 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -- 

vědecko-fantastické romány  

Autor, představitel polského katolicismu, předvádí v románě svou 

vizi zničení Evropy nukleárními zbraněmi. Katastrofu přežije hrstka 

lidí, kteří mají před sebou závažný úkol: obnovu nejen materiálních, 

ale především morálních a duchovních hodnot.  
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Herbert, Frank     ZK 6767/1-2   

Duna  
2 audiodisky (23 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Marek Holý, Jana 

Styrková – vědecko-fantastické romány 

Sci-fi román zavádí čtenáře na pouštní planetu, kde v daleké 

budoucnosti bojují její obyvatelé s nehostinnou přírodou i vzájemně 

mezi sebou.  

 

Kotleta, František (fiktivní postava) ZK 6783/1-2  

Poutník z Mohameda ; Alláhův hněv  
2 audiodisky (19 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- fantasy 

romány  

Přepracovaná verze prvních dvou autorových románů, které vydal 

ještě pod vlastním jménem Leoš Kyša. Vesmír, ve kterém mír mezi 

křesťanskými a muslimskými planetami je křehký jako srdce 

nezletilé alcorské prostitutky. Spuštění obrovské meziplanetární 

lodi Mohamed je na spadnutí. Náboženskou policii čeká plno práce.  

 

Clarke, Susanna     ZK 6789  

Piranesi   
1 audiodisk (7 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Jaroslav Plesl -- fantasy 

romány  

Fantasy román ze snové reality. Piranesi obývá velmi zvláštní dům, 

labyrint plný podivností, ale on se v něm vyzná. Časem se v domě 

objeví kdosi neznámý - přítel či vetřelec? Giovanni Battista Piranesi 

byl italský malíř 18. století, který proslul cyklem čtrnácti leptů 

Smyšlené představy žaláře.  

  

Žamboch, Miroslav     ZK 6808  

Bez slitování : Bakly  
1 audiodisk (12 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Velen -- fantasy 

povídky  

Akční fantasy román, situovaný do světa Crambijského impéria, ve 
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kterém si hlavní kladný bijec Bakly razí cestu životem.  

  

Zelazny, Roger      ZK 6824 

Dvory chaosu : 5. díl Amberu  
1 audiodisk (6 hod., 9 min.) MP3 -- Čte Luboš Ondráček -- fantasy 

romány  

Pátým pokračováním ságy se uzavírá kronika Tajemného světa 

Amberu, ve kterém sledujeme rozhodující střet Amberu s Dvory 

Chaosu.  

 

Zelazny, Roger      ZK 6825 

Paže Oberonova : 4. díl Amberu  
1 audiodisk (6 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Luboš Ondráček -- fantasy 

romány  

Ve čtvrtém pokračování ságy Tajemný Amber sledujeme další boje 

o vládu i snahy o zachování jednoho skutečného světa.  

  

Zelazny, Roger      ZK 6826 

Znamení jednorožce : 3. díl Amberu  
1 audiodisk (7 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Luboš Ondráček – fantasy 

romány 

Ve třetím pokračování ságy Tajemný Amber se lámou hodnoty a 

boří mýty.  

 

Vavrečka, Lukáš      ZK 6843 

Tesla noir  
1 audiodisk (12 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich – vědecko-

fantastické romány 

Sci-fi thriller z alternativní historie světa plného Teslových vynálezů.  
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Paolini, Christopher    ZK 6855 

Poutník, čarodějnice a červ : příběhy z Alagaësie I. - Eragon   
1 audiodisk (4 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský – fantasy 

příběhy 

Tři příběhy ze světa Alagaësie o Eragonovi, který hledá vhodný 

domov k založení nové generace Dračích jezdců, bylinkářce a 

vědmě Angele a urgalské ženě Ilgře.  

 

Doyle, Arthur Conan    ZK 6860 

Ztracený svět  
1 audiodisk (10 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Jiří Klem -- vědecko-

fantastické romány  

Dobrodružný vědecko-fantastický příběh o výpravě profesora 

Challengera do Jižní Ameriky, na území, kde se zachovaly 

pozůstatky druhohorního života.  

  

McEwan, Ian     ZK 6867/1-2  

Stroje jako já  
2 audiodisky (12 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Hynek Čermák -- 

vědecko-fantastické romány  

Autor román zasadil do alternativních 80. let 20. století - Britům 

vládne Margater Thatcherová a válčí se o Falklandy, jen s jiným 

výsledkem. Pro příběh je rozhodující rozmach umělé inteligence a 

důležitým tématem je láska - respektive otázka, jak se vyrovnáme 

se skutečností, že umělá inteligence patrně nebude umět lhát.  

  

Updike, John      ZK 6870/1-2  

Čarodějky z Eastwicku  
2 audiodisky (13 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Jana Stryková -- fantasy 

romány  

Fantaskní román, situovaný do maloměsta na Rhod Islandu, má tři 

hrdinky, které se svérázným způsobem - čarodějnoctvím snaží 
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ovlivňovat svůj život i okolí a tak se osvobodit od normálních 

povinností a získat pocit seberalizace.  

 

Červenák, Juraj       ZK 6874  

Černokněžník. 1. díl série, Vládce vlků  
1 audiodisk (10 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Martin Finger – fantasy 

romány 

Temný epos, v němž ožívá svět slovanských hrdinů, čarodějů, 

tajemných rituálů i strašidelných běsů. Pro mládež i dospělé.  

  

Griel, Patrick      ZK 6912  

Příběhy z mezivěku  
1 audiodisk (8 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Petr Lněnička, Jaromír 

Meduna, Vojtěch Hájek a další – fantasy povídky 

Ucelený povídkový fantasy soubor se odehrává ve fiktivním období 

Mezivěku, stovky let po blíže neurčené katastrofě. Na planetě 

vyhynula většina populace a zbylé lidstvo bylo uvrženo zpět do 

hlubokého středověku.  

 

 


