Březen 2021
Březinová, Ivona
Pomeranče v podprsence

ZK 6021

1 audiodisk (3 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Milan Ligač –
zvukové záznamy pro děti a mládež
Román o dospívání a první lásce. Třináctiletý Medard
Koukal prožívá svou první lásku, ale čekají ho problémy
doma i ve škole.

Carter, Angela
ZK 6022
Krvavá komnata (a jiné povídky)
1 audiodisk (6 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -povídky
Magické povídky s erotickým nábojem jsou často
parafrázemi známých pohádek nebo pověstí.

Dutka, Edgar
Matka vzala roha

ZK 6023

1 audiodisk (6 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -autobiografické povídky
Soubor autobiografických povídek, v nichž autor vzpomíná
na dětství bez rodičů v době tuhého komunismu a na svá
další léta. Volně navazuje na sbírku "U útulku 5".

Gonsales Gal'ego, Ruben David
Bílé na černém

ZK 6024

1 audiodisk (5 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička –
autobiografické romány
S mrazivou lapidárností líčí ruský autor španělského
původu své dětství, strávené v dětských domovech a
sociálních ústavech komunistického Sovětského svazu.

Greenwood, Kerry
Vražda ve vlaku do Ballaratu

ZK 6025

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.

Körner, Vladimír
Adelheid

ZK 6026

1 audiodisk (4 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Tomáš Juřička -historické novely
Komorní příběh o vykořeněném vztahu muže a ženy,
Čecha a Němky, kteří se setkávají po osvobození v roce
1945 a ztroskotávají v pokusech o sblížení nejen na
národnostních, ale i vnitřních vztazích.

Le Guin, Ursula K.
Jiný vítr

ZK 6027

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.

Mikulová, Michaela
Chodit po špičkách

ZK 6028

1 audiodisk (4 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -zvukové záznamy pro děti a mládež
Příběh třináctileté dospívající dívky píšící si deník, kde
zaznamenává emoční prožitky, časté konflikty s mámou a
jejich oboustrannou neschopnost najít k sobě cestu.

Remarque, Erich Maria
Tři kamarádi

ZK 6029/1-2

2 audiodisky (18 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš -německé romány
Román o přátelství tří veteránů z 1. světové války, kteří se
po válce těžce probíjejí životem v hladovějícím a
hospodářsky rozvráceném Německu.

Sorokin, Vladimir Georgijevič
Vánice

ZK 6030

1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Petr Mikeska -ruské novely
Společensko-kritická novela popisuje strastiplnou cestu
fantaskní krajinou skrz sněžnou bouři a zároveň je
symbolickou karikaturou ruské reality.

Nebožtíci
Nebožtíci přejí lásce

ZK 6031

1 audiodisk (2 hod., 18 min.) MP3 -- Režie a scénář filmu
Billy Wilder -- Hrají Jack Lemmon, Juliet Mills a další –
komedie (filmy)
Romantická komedie s Jackem Lemmonem v roli
starostlivého syna, který odjíždí pro tělo svého otce, který
zahynul v Evropě.

Urbanová, Lenka
Suchý konce a jiné pocity

ZK 6032

1 audiodisk (4 hod). MP3 -- Čte Šárka Vondrová – české
povídky
V souboru povídek o nečekaných zkouškách a banálních
příhodách líčí autorka s ironií a smyslem pro absurditu
drsnou realitu života.

Sander, Gregor
Co by bylo

ZK 6033

1 audiodisk (6 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Dana Černá –
německé romány
Román současného berlínského novináře je příběhem
čtyřiačtyřicetileté kardioložky Astrid, kterou náhodné
setkání na budapešťské dovolené přinutí oživit a
rekapitulovat svou minulost.

Hanzlíková, Emma
Holub Kolumb

ZK 6034

1 audiodisk (56 min.) MP3 -- Čtou Vladimír Kudla, Dana
Černá, Gabriela Pyšná – zvukové záznamy pro děti a
mládež
Dojemný příběh vysloužilého poštovního holuba, který se
zamiloval do překrásné slavice ze zlaté klícky.

Pagnol, Marcel
Boží tajemství

ZK 6035

1 audiodisk (40 min.) MP3 -- Čte Vladislav Beneš –
historické příběhy
Drobná próza je malým lidským příběhem z období Velké
francouzské revoluce v Bretani a poněkud se vymyká z
kontextu ostatní autorovy tvorby.

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.

Klevisová, Michaela
ZK 6037
Čekání na kocoura : příběhy o kočkách a jejich
lidech
1 audiodisk (4 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -české příběhy
Veselé i dojemné příběhy o lidech a jejich vztazích, které
spojuje láska ke kočkám.

Verne, Jules
Plovoucí ostrov

ZK 6038

1 audiodisk (14 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Filip Sychra -zvukové záznamy pro děti a mládež
Dobrodružný příběh čtveřice francouzských hudebníků,
kteří jsou angažováni na obrovském umělém plujícím
ostrově.

Michaëlis, Karin
Bibi

ZK 6039

1 audiodisk (10 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Hana
Makovičková -- zvukové záznamy pro děti a mládež
Hrdinkou knihy dánské spisovatelky je vtipné, nápadité a
kurážné děvče, které nade vše miluje dobrodružství a
cestování.

Fowler, Therese
ZK 6040/1-2
Alva Vanderbiltová, dáma z dobré rodiny
2 audiodisky (17 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Irena
Budweiserová – biografické romány
Životopisný příběh výjimečné ženy Alvy Vanderbiltové,
mecenášky, vizionářky, bojovnice za ženská práva, která
se nenechala svázat společenskými konvencemi.

Středa, Ludvík
O kočce Julii

ZK 6041

1 audiodisk (56 min.) MP3 -- Načetli děti libereckých škol -zvukové záznamy pro děti a mládež
Amatérská nahrávka v podání dětí z libereckých ZŠ ve
věkové kategorii 6-9 let.

Stýblová, Valja
Ondinino prokletí

ZK 6042

1 audiodisk (8 hod.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- české
romány
Psychologický román o lásce mladé medičky, trpící
zvláštím neurologickým příznakem a budoucího lékaře, jež
je i s dalšími hrdiny znám z "Mostu aeskulapů".

Styron, William
Sophiina volba

ZK 6043/1-2

2 audiodisky (31 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Richard
Honzovič – americké romány
Rozsáhlý psychologický román je výpovědí mladé ženy,
Polky, jejíž nitro hluboce poznamenaly zážitky z 2. světové
války a nacistických vyhlazovacích táborů.

Sue, Eugene
Tajnosti pařížské

ZK 6044

1 audiodisk (18 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -francouzské romány
Dobrodružný román se sociálními prvky z prostředí
pařížského podsvětí v 19. století.

Suchl, Jan
Senzační holka

ZK 6045

1 audiodisk (5 hod., 1 min.) MP3 -- Druhý díl volné trilogie:
Senzační trio. Senzační holka. Senzační pár. -- Čte
Štěpánka Bořková – zvukové záznamy pro děti a mládež
Patnáctiletá Máša po nepřijetí na lesnickou průmyslovou
školu pracuje v lesní školce, poznává první lásku - Adama.

Suchl, Jan
Senzační pár

ZK 6046

1 audiodisk (4 hod., 58 min.) MP3 -- Třetí díl volné trilogie:
Senzační trio. Senzační holka. Senzační pár -- Čte Jiří Klika
-- zvukové záznamy pro děti a mládež
Vyprávění o letní přírodě a zvířatech tvoří rámec
vyrovnaného vztahu dvou mladých lidí.

Suchl, Jan
Senzační trio

ZK 6047

1 audiodisk (7 hod., 22 min) MP3 -- První díl volné trilogie:
Senzační trio. Senzační holka. Senzační pár - Čte Jiří Klika - zvukové záznamy pro děti a mládež
Čtrnáctiletý Adam, jeho huculka Cilka a bulteriér Bor jsou
hlavními aktéry příběhů o kamarádství, přátelství a lásce.

Suchý, Jiří
ZK 6048
Knížka, aneb, Co mne jen tak napadlo
1 audiodisk (5 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -autobiografické vzpomínky
Humorně laděné vzpomínky a vyznání J. Suchého se
prolínají s jeho básničkami, písňovými texty a drobnou
prozaickou tvorbou.

Suchý, Jiří
ZK 6049
Tak nějak to bylo : vzpomínání 1959-1969
1 audiodisk (6 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík –
autobiografické vzpomínky
Vzpomínky Jiřího Suchého, spoluzakladatele a tvůrce
nejpopulárnější malé scény šedesátých let - divadla
Semafor, na spolupráci s Jiřím Šlitrem, Janem Werichem a
dalšími osobnostmi z let 1959 - 1969.

Suchý, Ondřej
ZK 6050
Werichův Golem a Golemův Werich
1 audiodisk (7 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika –
biografie
Golem v životě a díle Jana Wericha.

