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Hanibal, Jiří       ZK 5671  

Vášně a boje Polyxeny z Lobkovic  

1 audiodisk (12 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová -

- historické romány  

Historický román líčí pohnuté, často dramatické osudy 

mimořádné dámy Českého království - Polyxeny z 

Pernštejna a Lobkovic.  

 

Domingo, Carmen    ZK 5672/1-2  

Gala Dalí  

2 audiodisky (15 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – biografické romány 

Sugestivní románový portrét Dalího múzy, osudové vášnivé 

lásky a ochranitelky Galy, ženy nekonvenční, okouzlující a 

vyjímečné.  

  

 

Trasi, Amita       ZK 5673/1-2 

Všechny barvy nebe  

2 audiodisky (13 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová 

-- americké romány  

Emotivní příběh dvou přítelkyň, jejichž život se změní v 

jediném okamžiku; jedna se snaží přežít nelidské 

zacházení obchodníků s lidmi a druhá zasvětí život jejímu 

hledání.  



 

Wood, Barbara      ZK 5674/1-2  

Plamen duše  

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

Majerová – americké romány 

Rozsáhlý historický román o mladé palmýrské léčitelce, 

která sbírá po celém starověkém světě lékařské 

zkušenosti a hledá svou životní lásku.  

  

Marrs, John       ZK 5675/1-2 

Když jsi odešel  

2 audiodisky (15 hod., 24 min.) MP3 -- Účinkují Jarmila 

Švehlová, Tomáš Pavelka, Jiří Schwarz – thrillery (romány) 

Psychologický thriller o ztraceném manželovi a otci rodiny, 

který se znovu objeví po pětadvaceti letech.  

 

Závodský, Ondřej     ZK 5676 

Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel  

1 audiodisk (7 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Aleš Procházka -- 

eseje  

Nastolení oligarchické vlády v České republice, projevy 

tohoto systému vládnutí a možnosti, jak oligarchii porazit.  

  

 

Traxler, Jiří       ZK 5677/1-2  

Život v rytmu swingu  

2 audiodisky (11 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Igor Orozovič -- 

autobiografie  



Memoáry legendy moderního českého swingu, doplněná 

speciálním hudebním albem originálních nahrávek s R. A. 

Dvorským, Arnoštem Kafkou, Inkou Zemánkovou, 

Sestrami Allanovými, Hanou Vítovou, Rudolfem Cortésem, 

Orchestrem Karla Vlacha a dalšími.  

  

 

Connelly, Michael     ZK 5678/1-2  

Černá ozvěna  

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

detektivní romány  

První díl kultovní série americké drsné školy, ve kterém 

svérázný detektiv Bosch vyšetřuje smrt spolubojovníka z 

Vietnamu a narazí na nebezpečné zločince v policejním 

aparátu.  

 

Lagercrantz, David    ZK 5679/1-2  

Dívka, která musí zemřít  

2 audiodisky (13 hod., 56 min.) -- Čte Martin Stránský – 

detektivní romány 

V závěrečném, volném pokračování série Milénium se 

investigativní novinář Mikael Blomkvist zajímá o 

"nešťastnou" smrt bezdomovce. Požádá o pomoc 

sociopatickou hackerku Lisbeth Salanderovou, ta však po 

pohřbu Holgera Palmgrena odjela ze Švédska a neozývá 

se.  

  

 



Houellebecq, Michel     ZK 5680  

Serotonin  

1 audiodisk (10 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek -

- politické romány  

Příběh frustrace a odcizení, kterým oceňovaný i 

zatracovaný autor opět potvrzuje nejen vytříbený styl, ale i 

svou pověst enfant terrible francouzské literatury.  

  

Flanagan, John      ZK 5681  

Bratrstvo. Kniha první, Vyděděnci  

1 audiodisk (12 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Pavel Neškudla -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

První díl fantasy ságy pro starší děti je zasazen do Skandie, 

drsné země námořníků a bojovníků. Stát se bojovníkem je 

pro každého skandijského chlapce velká čest.  

 

Dumas, Alexandre    ZK 5682  

Královna Margot  

1 audiodisk (8 hod., 42 min.) MP3 -- Účinkují: Andrea 

Elsnerová, Michal Zelenka, Taťjana Medvecká a další -- 

historické romány  

Historický román o událostech na francouzském 

královském dvoře v letech 1572-1574.  

 

Negroni, Christine    ZK 5683  

Letecké katastrofy  

1 audiodisk (8 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Apolena Veldová, 

Martin Preiss – literatura faktu 



Po stopách největších leteckých katastrof se zkušenou 

žurnalistkou, která se specializuje na letectví leteckou 

dopravu.  

 

Bardugo, Leigh      ZK 5684/1-2  

Šest vran  

2 audiodisky (17 hod., 36 min.) MP3 -- Účinkují: Tereza 

Dočkalová, Matouš Ruml, Veronika Khek Kubařová a další 

– zvukové záznamy pro děti a mládež 

Fantasy román, ve kterém se šest nebezpečných zločinců 

pokusí o nemožné - vloupat se do Ledového paláce, 

nejstřeženější pevnosti, aby odvrátili nebezpečí, které hrozí 

světu.  

 

Tomeš, Jan       ZK 5685  

Trny v čase  

1 audiodisk (7 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -- 

české romány  

Filozoficky laděný příběh dvou mladých lidí, které osud 

svede dohromady v jedné kavárně a poté společně se 

čtenářem absolvují literární a myšlenkový výlet po celé 

Evropě. Dokazují, že mileniálové nemají v hlavě jen to 

avocado.  

 

Němcová, Božena    ZK 5686  

Divá Bára a jiné dívky na útěku  

1 audiodisk (10 hod., 1 min.) MP3 -- Obsahuje: Divá Bára -- 

Čtyry doby -- Dobrý člověk -- Chyže pod horami -- Cesta z 



pouti. -- Čte Barbora Kouklíková – české povídky 

Povídkový výbor propojuje motiv útěku a vzdoru ženských 

postav. Autorka v povídkách vyslovila svou vlastní potřebu 

nezávislosti a seberealizace, revoltu moderní ženy proti 

slepým společenským konvencím.  

  

Körnerová, Hana Marie    ZK 5687  

Dlouhá cesta  

1 audiodisk (11 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

historické romány  

Čtvrtá část historického románu přivádí Hermínu de 

Marigny do Francie, poznamenané kulminující revolucí na 

konci 18. století.  

 

V hlavní       ZK 5688 

V hlavní roli - rozhlas! : rozhlas jako literární hrdina v 

dílech vynikajících i zapomenutých představitelů 

české literatury  

1 audiodisk (9 hod., 30 min.) MP3 -- Čte František 

Kreuzmann – antologie 

Antologie povídek, fejetonů, pohádek, úryvků z románů i 

divadelních her  vynikajících i zapomenutých představitelů 

české litaratury. Dominantní úlohu v textech hraje 

rozhlasový přístroj nebo rozhlasové vysílání.  

  

Vejmola, Tomáš     ZK 5689 

Tomík na cestách : Tuktukem z Bangkoku až domů  

1 audiodisk (8 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -



- cestopisné příběhy  

Neohrožený dobrodruh, milovník sýrů a tuktuků Tomáš 

Vejmola alias Tomík vypráví o své bláznivé cestě z 

Bangkoku až domů na Moravu.  

 

Vondruška, Vlastimil     ZK 5690  

Letopisy královské komory XIII. Mstitel z Jenštejna  

1 audiodisk (7 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

historické romány  

Třináctý příběh historických detektivních případů 

královského písaře Jiřího Adama z Dobronína.  

  

Ahnhem, Stefan      ZK 5691/1-2  

Oběť bez tváře  

2 audiodisky (19 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

detektivní romány  

Úvodní kniha švédské kriminální série případů Fabiana 

Riska. Fabian kariéru u helsingborské policie zahajuje 

vyšetřováním vražd svých spolužáků  

  

Ubam, Obonete S.     ZK 5692  

Sedm let v Africe  

1 audiodisk (10 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- 

autobiografické příběhy  

Beletrizovaná autobiografie českého syna nigerijského 

krále je strhující výpovědí o drsném životě na africkém 

kontinentu, vyprávěním o hledání vlastních kořenů i plnění 

životního poslání.  

  



Lapeña, Shari     ZK 5693  

Nevítaný host  

1 audiodisk (8 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Martina 

Hudečková, Libor Hruška – detektivní romány 

Psychologick detektivka s prvky hororu. Autorka nás 

seznamuje s hosty venkovského hotelu, který se vinou 

sněhové bouře změní v past. Vztahy se  komplikuji a 

vraždy narůstají.  

  

Křemen, Jan      ZK 5694  

Kubánec  

1 audiodisk (7 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Jan Plouhar – 

české romány 

Úsměvný český román vypráví o motorkářích, kteří brázdili 

silnice v 80. letech 20. století. O přátelství, o jejich cestě 

ke splnění snů o motocyklu a o hodinách strávených v 

garáži, aby z několika krabic plných součástek zpět 

postavili motocykl.  

  

Aškenazy, Ludvík    ZK 5695 

Milenci z bedny  

1 audiodisk (1 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Kajetán Písařovic -

- české příběhy  

Lyricky laděný příběh dvou dětí z pražského činžáku, které 

si v opuštěné bedně hrají na tatínka a maminku.  

 

Czendlik, Zbigniew    ZK 5696  

Postel, hospoda, kostel  

1 audiodisk (9 hod., 40 min.) MP3 -- Čtou František 



Kreuzmann, Dominika Býmová – autobiografické 

vzpomínky 

Rozhovor herečky a producentky, M. Zahradníkové, se 

známým a svérázným polským katolickým knězem, 

působícím v Česku, Z. Czendlikem umožňuje nahlédnout 

do jeho soukromí a porozumět jeho názorům na 

mezilidské vztahy, život a Boha.  

  

Svěrák, Jan       ZK 5697  

Bohemia  

1 audiodisk (7 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Kryštof Hádek -- 

české romány  

Román je příběhem talentovaného režiséra, který se 

pokouší vydobýt si celosvětové uznání a vydává se proto 

na trnitou, ale i nejistou cestu za úspěchem.  

  

Miller, Madeline     ZK 5698/1-2  

Kirke  

2 audiodisky (17 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Petra Špalková 

-- americké romány Nezdolná ženská síla v prostředí nejen 

příbuzenských intrik a ústrků na pozadí antického příběhu, 

ve kterém jedna z nejslabších bohyní nymfa Kirké najde 

svoji moc a cenu  

  

Mackay, Asia      ZK 5699 

Máma zabiják  

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

thrillery (romány) 

S espritem, vtipem a napětím líčí nevšední thriller život 



jedné maminky, která si občas jen tak odskočí od plotny 

vyřešit nějakou náročnou špionážní státní misi, jako elitní 

agentka ve službách tajné služby jejího Veličenstva.  

  

Salte, Tereza       ZK 5700  

Šlehačková oblaka  

1 audiodisk (6 hod., 43 min) MP3 -- Čte Tereza Salte – 

deníky 

Kniha oceňované blogerky. Příběh dívky, která svými 

zápisky na blogu TerezaOslo dokázala motivovat tisíce lidí, 

aby už konečně přestali snít a začali si své sny plnit, tady a 

teď.  

 

 


