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Green, John       ZK 5581  

Will Grayson, Will Grayson  
1 audiodisk (9 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Střet dvou chicagských středoškoláků se stejným jménem 

rozehraje humorný i lehce temný příběh hlavně o chaosu 

dospívání, ale i o lásce, přátelství a hledání identity.  

 

 

 

Vondruška, Vlastimil     ZK 5582  

Duch znojemských katakomb  
1 audiodisk (10 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

detektivní romány  

Středověký šlechtic v pozici královského prokurátora řeší 

další ze spletitých případů, tentokrát v tajuplném prostředí 

znojemského podzemí.  

 

 

 

Lanczová, Lenka      ZK 5583  

Všechno bude fajn  
1 audiodisk (11 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Dívčí román z prostředí sportovního gymnázia.  

 



Harari, Yuval N.      ZK 5584/1-2  

Sapiens : stručné dějiny lidstva  
2 audiodisky (15 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Luboš Ondráček 

-- eseje  

Populárně-naučná kniha věnovaná zlomovým událostem a 

procesům ve vývoji druhu Homo sapiens od jeho vzniku až 

po současnost.  

  

 

 

 

Šavlíková, Lucie     ZK 5585  

Černobílé prázdniny  
1 audiodisk (2 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Ondřej Rychlý – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Malý Honzík prožívá snad nejkrásnější prázdniny u své tety 

Pravoslavy, která vypráví báječné příběhy a zajímavosti o 

tvorech, kteří žijí v lese a snídá žužu s kakaem.  

 

 

 

 

 

Fulghum, Robert    ZK 5586  

Opravdová láska : příběhy Roberta Fulghuma a jeho 

čtenářů  
1 audiodisk (4 hod., 28 min.) MP3 -- Čtou Miroslav Hanuš, 

Helena Dvořáková, Marek Němec – americké příběhy 

Krátké milostné příběhy, které autor vybral z příspěvků 

svých věrných čtenářů.  

 



Shem, Samuel      ZK 5587/1-2  

Dům Páně  
2 audiodisky (15 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Michal 

Bumbálek – americké romány 

Román, pojatý jako drsná černá komedie demýtizuje 

prostředí americké nemocnice, lékaře i ošetřující personál.  

 

 

 

 

 

Smith, Wilbur A.      ZK 5588/1-2  

Kořist  
2 audiodisky (19 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

dobrodružné romány  

Africké pobřeží je plné nebezpečí: chamtiví obchodníci, 

nebezpeční piráti a muži toužící po pomstě. Pro 

Coustneyho je však největším nebezpečím jeho rodina.  

 

 

 

 

Colfer, Chris       ZK 5589  

Země příběhů. Kouzelné přání  
1 audiodisk (12 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

První díl fascinujících příběhů ze země pohádek. Ke 

dvanáctým narozeninám daruje babička dvojčatům 

Alexovi a Conner knihu "Země příběhů", která je přenese 

na záhadné místo. A tím začíná dobrodružství, tak nějak 

pohádkové.  



 

Delaney, J. P.       ZK 5590  

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

Podzimková, Máša Málková – psychologické romány 

Psychologický thriller z prostředí zvláštního domu, který 

spolu se svým tvůrcem přetváří životy těch, kdo v něm 

bydlí.  

 

 

 

 

 

Lévi-Strauss, Claude      ZK 5591  

Smutné tropy  
1 audiodisk (21 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec -- 

cestopisy  

Cestopisné vyprávění předního francouzského etnografa a 

filozofa o životě indiánských kmenů Jižní Ameriky.  

  

 

 

 

Castle, John        ZK 5592 

Let do nebezpečí  
1 audiodisk (5 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda – 

dobrodružné romány 

Děj dramatického vzrušujícího příběhu se odehrává během 

jedné noci na palubě obřího letadla vnitrozemské linky 

kanadské letecké společnosti.  



 
Remarque, Erich Maria     ZK 5593/1-2  

Jiskra života  
2 audiodisky (14 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -

- válečné romány  

Silně humanistický román líčí poslední dny v německém 

koncentračním táboře Mellern na jaře roku 1945, kde 

nemocní a práce neschopní vězňové bojují o záchranu 

svého života až do příchodu osvoboditelů.  

 

 

 

 

Pirandello, Luigi        ZK 5594  

Nebožtík Mattia Pascal  
1 audiodisk (9 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Roman Hemala -- 

italské romány  

Burleskní román o mladém zámožném muži, který se v 

průběhu svého neúspěšného manželství ocitne zcela na 

mizině.  

 

 

 

 

Henry, O.         ZK 5595  

Harlemská tragédie a jiné povídky  
1 audiodisk (6 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Tomáš Krýsl -- 

americké povídky  

Soubor povídek obsahuje tituly málo známé a zároveň 

povídky, které představují průřez dílem O. Henryho.  



  

James, Peter      ZK 5596/1-2  

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

detektivní romány  

Další z řady krimirománů se superintendantem Royem 

Gracem zavádí hrdinu do jihoanglického lázeňského 

města Brightonu, kde se chystá natáčení velkolepého 

hollywoodského filmu a hlavní hvězdě někdo usiluje o 

život.  

 

 

Brandt, Charles            ZK 5597/1-2  

Irčan, aneb, "Tak vy malujete kvartýry"  
2 audiodisky (16 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jan Kolařík -- 

biografie  

Biografie představuje životní osudy zabijáka americké 

mafie Franka Sheerana, zvaného Irčan.  

 

 

Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraŭna   

ZK 5598/1-2  

Modlitba za Černobyl : kronika budoucnosti  
2 audiodisky (14 hod., 33 min.) MP3 -- Čtou Lucie 

Kožinová, Zdeněk Mahdal a další – reportáže 

Otřesné výpovědi prostých Bělorusů o důsledcích výbuchu 

jaderné elektrárny Černobyl v dubnu 1986 - zkáza, smrt a 

trvalá tělesná i duševní postižení.  

 



Coetzee, J. M. (John M.)   ZK 5599  

V srdci země  
1 audiodisk (8 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -- 

jihoafrické romány  

Hrdinka kruté a vášnivé novely, dcera majitele zapadlé 

farmy v Jižní Africe, pozoruje a popisuje život, z něhož jako 

by ji osud vyloučil. Existuje však možnost změnit jej, 

možnost bizarní a krutá.  

 

 

 

 

Bryndza, Robert      ZK 5600/1-2  

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

- detektivní romány  

Na elitní policejní vyšetřovatelku Eriku Fosterovou čeká 

případ brutální vraždy krásné tanečnice.  

 

 

 

 

Kučera, Jan       ZK 5601 

Krimi Dekameron, aneb, Případy z doby 

normalizace, které se nikdy nedostaly před soud  
1 audiodisk (3 hod., 33 min.) MP3 -- Čtou Luboš Pavel, 

Karolína Heřmanová – kriminální příběhy 

Autor v sérii povídek popisuje svoje policejní začátky na 

malém městě. Většina povídek má erotický nádech.  

  



Hince, Peter       ZK 5602  

Queen :  neznámá historie : můj život s nejlepší 

rockovou kapelou 20. Století 
1 audiodisk (11 hod., 47 min.) MP3 -- Načetl Jiří Korn -- 

autobiografické vzpomínky  

Osobní vyprávění "bedňáka" britské rockové skupiny 

Queen, plné zajímavých postřehů, autentických zážitků a 

upřímných a vřelých v zpomínek na tuto slavnou kapelu 

70. a 80. let 20. století.  

  

 

 

 

 

La Fontaine, Jean de     ZK 5603  

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

zvukové záznamy pro děti a mládež 

První české nezkrácené vydání známých příběhů 

francouzského klasika, opírajících se o tisícileté zkušenosti 

utlačeného lidu a kriticky zobrazijících mravy a zvyklosti 

Francie 17. století.  

 

 

 

 

Ezop        ZK 5604  

Bajky  
1 audiodisk (3 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda -- řecké 

bajky  

Významné starořecké dílo, vtipná vyprávění o zvířatech a 

věcech, které myslí, mluví a jednají jako lidé.  



 

Remarque, Erich Maria   ZK 5605/1-2  

Černý obelisk  
2 audiodisky (14 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda -- 

německé romány  

Román se odehrává v Německu roku 1923, kdy mladou 

Výmarskou republiku zaplavila bouřlivá vlna inflace, která 

uvrhla zemi do hluboké hospodářské a mravní krize.  

 

Fromm, Erich       ZK 5606  

Mít či být?  
1 audiodisk (8 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Libuše Štráfeldová 

-- pojednání  

Významný představitel neofreudismu v knize analyzuje 

proměny lidských charakterů v prostředí společnosti a 

hledá cesty k odstranění stresů a úzkostí v ní.  

 

 

Röhr, Heinz-Peter      ZK 5607  

Cesty z úzkosti a deprese : o štěstí lásky k sobě 

samému  
1 audiodisk (6 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Miroslav Černý -- 

rozvoj osobnosti  

Touha po štěstí a stále častější stavy úzkosti a deprese 

současné společnosti. Autor, psychoterapeut s 

mnohaletými zkušenostmi, se na pozadí grimmovské 

pohádky "Ďábel se třemi zlatými vlasy" zamýšlí nad 

podstatnými prvky pravé životní spokojenosti.  

 



Tidhar, Lavie       ZK 5608  

Pro hrst lentilek  
1 audiodisk (6 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Šárka Vaculíková -

- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Napínavý detektivní příběh nás zavede do města, ve 

kterém je přísně zakázáno pojídat jakékoli sladkosti.  

  

 

 

 

 

Ruiz, Miguel        ZK 5609  

Čtyři dohody : pracovní kniha  
1 audiodisk (4 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

rozhovory  

Mexický ezoterik vymezuje principy, jež vedou lidskou 

bytost ke svobodě.  

 

 

 

 

 

Renčín, Pavel       ZK 5610  

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

thrillery (romány)  

Román o tom, jak lehce se dá uvíznout ve spleti 

nevysvětlitelných, nebezpečných a děsivých událostí.  

  

 


