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Riva, Maria       ZK 5481  

Moje matka Marlene Dietrichová  
1 audiodisk (8 hod., 21 min.) MP3 -- Účinkují: Vilma 

Cibulková, Jana Stryková, Ivan Řezáč  a Ester Valtrová – 

biografie 

Poutavá, až bolestně upřímná biografie ojedinělé ženy 

nám v podání její dcery, autorky knihy, odhaluje 

rozporuplnou, složitou osobnost, která se navěky zapsala 

do dějin kultury dvacátého století a stala se symbolem 

celé jedné epochy.  

 

 

 

Penzešová, Alena     ZK 5482  

Vyčůránci. Past na bonzáky  
1 audiodisk (1 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Další humorná vyprávění o Jakubovi a Michalovi, kteří 

vykopali válečnou sekeru proti školním donašečům.  

 

 

 

Penzešová, Alena      ZK 5483  

Vyčůránci. Strýčkova paruka  
1 audiodisk (1 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Filip Čáp – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Další veselé vyprávění o pěkně vyčůraných dvojčatech 

Michalovi a Jakubovi.  

  



Hajný, Pavel        ZK 5484  

Marie Baťová : první dáma Zlína  
1 audiodisk (9 hod.31 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

biografie  

Kniha je poutavým pokusem o zpřístupnění 

pozapomenuté, i když zajímavé osobnosti naší historie, 

někdejší první dámy Zlína - Marie Baťové.  

 

 

 

 

 

Němcová, Božena      ZK 5485  

V zámku a podzámčí a jiné povídky  
1 audiodisk (8 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Antonín Zíb -- 

české povídky  

Obsahuje: Karla -- Rozárka -- Čertík -- Čtyry doby -- Dlouhá 

noc -- Povídka z malostranského prostředí, v níž vedle sebe 

žijí lidé z vyšších i nižších společenských vrstev, se 

odehrává v první polovině 19.století.  

 

 

 

 

 

Messner, Reinhold       ZK 5486  

Žít a přežít  
1 audiodisk (11 hod., 15 min.) MP3 -- Čte František 

Kreuzmann – autobiografie 

Vzpomínková kniha světoznámého horolezce, 

světoběžníka a pokořitele osmitisícovek a mnoha dalších 

horských vrcholů.  

 



Cunningham, Michael      ZK 5487  

Za soumraku  
1 audiodisk (9 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- americké romány  

Psychologický román ze současného New Yorku, ve 

kterém autor předkládá sexuální tematiku, týkající se 

všech ne zcela jednoznačně zařaditelných sexuálních 

okouzlení.  

 

 

 

Patrick, Phaedra         ZK 5488 

Podivuhodná odhalení Artura Peppera  
1 audiodisk (10 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš – 

anglické romány 

Devětašedesátiletý Artur Pepper vede jednoduchý život, 

ale v den prvního výročí smrti jeho manželky, dochází k 

radikální změně. Podniká epickou výpravu za pravdou o 

utajovaném životě vlastní ženy, která ho zavádí přes 

Londýn do Paříže a daleké Indie.  

 

 

 

 

Chrastil, Pavel          ZK 5489  

Jan Werich : klaunovo velmi pozdní odpoledne  
1 audiodisk (3 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Josef Prokeš -- 

biografie  

Úsměvné vyprávění o posledním životním období Jana 

Wericha, které probíhalo díky jeho osobnosti poněkud 

nevšedně.  

 



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.  

 

 

 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

Messner, Reinhold        ZK 5492  

Pád nebes  
1 audiodisk (8 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský -- 

literatura faktu  

Krása i smrt na Matterhornu. Reinhold Messner se ve své 

knize zabývá mýty a dějinami spojenými s touto 

nevyzpytatelnou horou, ale zároveň vypráví hluboce lidský 

příběh o ctižádosti, horolezeckém štěstí, strachu a 

odpovědnosti.  

 



Burian, Jan          ZK 5493  

Vichřice & bubliny a jiné příběhy ze života : (2015-

2018)  
1 audiodisk (6 hod., 20 min.) MP3 – fejetony 

Soubor fejetonů populárního písničkáře a žurnalisty.  

 

 

 

 

Pažoutová, Naďa         ZK 5494  

Vilma běží o život  
1 audiodisk (3 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jana Plodková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Malá Vilma se během běžeckých závodů v Africe ztratí 

uprostřed nepropustné džungle. Dostane se do vesnice, 

kde ji domordci přijmou za svou. Život v džungli ji 

fascinuje, zároveň ale touží vrátit se domů.  

 

 

 

 

 

 

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.  

 



Sepetys, Ruta           ZK 5496  

V šedých tónech  
1 audiodisk (8 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Marie Štípková -- 

americké romány  

Fiktivní deník litevské dívky, odvlečené v roce 1941, po 

anexi Litvy Sovětským svazem, spolu s matkou a bratrem 

do pracovních táborů na Sibiři.  

 

 

Bell, P. G. (Peter Gwilym)    ZK 5497 

Vlak do zázračných světů. Prokletá zásilka  
1 audiodisk (9 hod.) MP3 -- Čte Andrea Elsnerová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Dobrodružný fantasy příběh, jehož hlavní hrdinkou je 

jedenáctiletá Suzy, se odehrává v Zázračných světech - 

kouzelných a zvláštních místech různých tvarů a velikostí.  

  

 

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.  

  

 

Kašáková, Veronika      ZK 5499  

Zpověď : z děcáku až na přehlídková mola  
1 audiodisk (5 hod., 55 min.) MP3 -- Čtou Veronika 

Kašáková, Jitka Ježková – autobiografie 

Autobiografické vyprávění Veroniky Kašákové, která se po 

dětství stráveném v dětském domově dostala ke kariéře 

modelky i od finále soutěže Česká miss 2014.  



  

Mawer, Simon           ZK 5500/1-2  

Skleněný pokoj  
2 audiodisky (19 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Milena 

Steinmasslová – anglické romány 

Román inspirovaný skutečným osudem vily Tugendhat. Na 

pozadí příběhu jejich majitelů zrcadlí tragédii celého 

českého národa.  

 

 


