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Rodinné      ZK 5741 

Rodinné povídky / Alena Mornštajnová, Petra 

Soukupová, Petra Dvořáková, Anna Geislerová, 

Miloš Urban, Marek Epstein, Irena Hejdová, Ivana 

Myšková  
1 audiodisk (3 hod., 41 min.) MP3 -- Obsahuje: Tučňáci / 

Petra Soukupová ; Jitka Ježková -- Return magic / Petra 

Dvořáková ; Jitka Ježková -- Dům na úbočí / Alena 

Mornštajnová ; Martina Hudečková -- Morče / Irena 

Hejdová ; Martina Hudečková -- Princezna domova / Ivana 

Myšková ; Martina Hudečková -- Svatej tejden! Marek 

Epstein ; Saša Rašilov -- Prut / Miloš Urban ; Saša Rašilov -

- Ema má babičku / Aňa Geislerová. -- Čtou Martina 

Hudečková, Jitka Ježková, Saša Rašilov, Aňa Geislerová – 

česky psané povídky 

Antologie povídek současných českých autorů na téma 

"rodina".  

 

King, Stephen     ZK 5742/1-2  

Osvícení  
2 audiodisky (21 hod., 14 min.) MP3 -- Čte Petr Jeništa -- 

horory (romány)  

Horor líčící atmosféru opuštěného horského hotelu, v 

němž s rodiči tráví zimu pětiletý chlapec, nadaný 

mimořádnými telepatickými schopnostmi.  

  

 

 

 



Havel, Václav     ZK 5743  

Žebrácká opera  
1 audiodisk (1 hod., 45 min.) MP3 -- Účinkují: Jiří Dvořák, 

Viktor Preiss, Taťjana Medvecká a další – česká dramata 

Komedie na námět parodické opery Johna Gaye, kterou 

Václav Havel napsal na výzvu Činoherního klubu. Uvedení 

však v době normalizace bylo nemyslitelné v jakémkoli 

československém divadle.  

 

Galbraith, Robert    ZK 5744/1-3  

Smrtící bílá  
3 audiodisky (32 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Pavel Rímský – 

detektivní romány 

Čtvrtý případ Cormorana Strika, ve kterém řeší případ v 

kulisách příprav a průběhu londýnských olympijských her v 

roce 2012.  

 

Fleming, Joan     ZK 5745 

Ďábelská kráska : láska a zločin v Paříži  
1 audiodisk (4 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Hana Makovičková 

-- detektivní romány  

Detektivní román o drobném podvodníčkovi, který je 

dohnán k vraždě a později i k sebevraždě.  

  

Carpenter, Humphrey   ZK 5746  

J.R.R. Tolkien : životopis  
1 audiodisk (16 hod., 7 min.) MP3 -- Načetla Libuše 

Štráfeldová – biografie 

Životopis shrnuje poznatky z nejrůznějších dostupných 

pramenů, písemností, samotného díla autora i rodinného 

archivu.  

  

 



Wodehouse, P. G. (Pelham Grenville)  ZK 5747  

Dobrá, Jeevesi  
1 audiodisk (9 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Radek Valenta -- 

humoristické romány  

Další epizody ze života Bertieho Woostera a geniálního 

sluhy Jeevese.  

  

Wodehouse, P. G. (Pelham Grenville)  ZK 5748  

Dobrá práce, Jeevesi  
1 audiodisk (9 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Radek Valenta -- 

humoristické romány  

Další epizody ze života Bertieho Woostera a geniálního 

sluhy Jeevese.  

 

Vesaas, Tarjei    ZK 5749  

Ledový zámek  
1 audiodisk (5 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -

- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Romantický příběh dvou povahově zcela rozdílných dívek, 

z nichž jedna tragicky zahyne a druhá pro stesk opouští 

dětský kolektiv a těžko pak hledá cestu zpět.  

 

McLain, Paula    ZK 5750/1-2  

Láska a zkáza  
2 audiodisky (14 hod., 10 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová 

-- biografické romány  

Příběh vášnivého, bouřlivého vztahu válečné 

korespondentky Marthy Gellhornové a literárního génia 

Ernesta Hemingwaye.  

 

 

 

 



Havlíček, Jaroslav   ZK 5751  

Muž sedmi sester  
1 audiodisk (6 hod., 15 min.) MP3 -- Čte František 

Kreuzmann – humoristické romány 

Románová groteska o "životním vtipu" nenápadného 

úředníčka, spáchaném na sedmi dcerách profesora 

matematiky.  

 

Čapek, Karel    ZK 5752  

Marsyas, čili, Na okraj literatury :  1919-1931  
1 audiodisk (7 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

úvahy  

Soubor svérázných úvah o tradičním lidovém folklóru a o 

různých okrajových literárních jevech.  

 

Coelho, Paulo     ZK 5753  

Rukověť bojovníka světla  
1 audiodisk (2 hod., 28 min.) MP3 -- Čtou Taťjana 

Medvecká, Marek Němec – brazilské prózy 

Bojovník světla je metamorfozou člověka, který umí snít a 

umí se zastavit v uspěchané každodennosti k rozhovoru se 

svým srdcem i Bohem.  

  

Cima, Anna      ZK 5754  

Probudím se na Šibuji  
1 audiodisk (10 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Anna 

Kameníková – české romány 

Román české debutující japanoložky, napsaný svěžím 

hovorovým jazykem, se odehrává na dvou kontinentech a 

ve dvou časových rovinách zároveň. Zjistíme, že splnění 

snu nemusí vždy přinést jen radost a štěstí.  

  

 



Arbes, Jakub     ZK 5755  

Svatý Xaverius ; Newtonův mozek  
1 audiodisk (6 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Jaromír Spal – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Obě prózy patří k nejvýznamějším a 

nejcharakterističtějším autorovým romanetům. První je 

dějově soustředěna kolem barokního obrazu sv. Xaveria v 

chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Druhá je vybudována 

na motivu oživlého důstojníka, který padl u Hradce Králové 

a přisvojil si mozek Newtona.  

  

Grylls, Bear      ZK 5756  

Příběhy skutečné odvahy : pravdivé příběhy o přežití 

a hrdinství, které utvářely můj život  
1 audiodisk (10 hod.,41 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

dobrodružné příběhy  

Skutečné příběhy neobyčejného hrdinství a vytrvalosti.  

  

Hulpach, Vladimír    ZK 5757  

Indiánské pohádky  
1 audiodisk (2 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Barbora Hrzánová 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Převyprávěné pohádky a báje severoamerických Indiánů o 

zvířatech, lidech a jijných bytostech, přírodě a vesmíru.  

  

Körnerová, Hana Marie  ZK 5758  

Císařská vyhlídka  
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

historické romány  

Závěr pětidílné románové ságy, která mapuje osudy hrstky 

lidí prchajících před revolučními změnami z Francie. 

Kulisou příběhu je Evropa od pádu Bastily v roce 1789 až 

do rozkvětu císařství v roce 1806.  



  

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.  

  

Landsman, Dominik    ZK 5760  

Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána  
1 audiodisk (9 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Zbyšek Pantůček -- 

dobrodružné příběhy  

Pokračování příběhů obyčejného kluka Čeňka, který zažívá 

s kapitánem v pohádkovém Sedmimoří různá 

dobrodružství.  

  

  

Pavlásek, Lukáš     ZK 5761  

Z deníku ajťáka  
1 audiodisk (3 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Lukáš Pavlásek -- 

humoristické prózy  

Humorná próza známého herce a komika vyprávějící 

příhody ze života ajťácké party.  

 

Peška, Vlastimil     ZK 5762  

Nové povídání o pejskovi a kočičce  
1 audiodisk (3 hod.,14 min.) MP3 -- Čte Josef Dvořák a 

další – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Nové příběhy známých postaviček pejska a kočičky, kteří 

se ocitají v současném světě a nacházejí nové kamarády.  

  

 



Davies, Stephen     ZK 5763  

Hilda a pidilidi  
1 audiodisk (3 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Issová, Martha -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

První dobrodružství malé Hildy, průzkumnice a fanynky 

kamenů, podle komiksové série a úspěšného 

animovaného seriálu.  

  

St. James, Simone    ZK 5764/1-2 

Zlomené duše  
2 audiodisky (13 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Dana Černá -- 

detektivní romány  

Napínavý detektivní román o záhadných vraždách, 

přátelství čtyř, velmi rozdílných dívek a spravedlivé 

pomstě.  

  

Vácha, Marek Orko    ZK 5765  

Modlitba argentinských nocí  
1 audiodisk (4 hod., 27 min.) MP3 -- Načetl Marek Orko 

Vácha ; hudební doprovod Štěpán Rak – úvahy 

Reflexivní, autobiograficky laděné eseje o setkání s 

Bohem, o hledání smyslu života a jeho duchovních 

dimenzí.  

  

Whitton, Hana     ZK 5766  

Anežka Česká : cesta lásky a víry hrdé Přemyslovny : 

román  
1 audiodisk (7 hod.,16  min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková, 

Jaromír Meduna – historické romány 

Další z romantizujících historických příběhů si bere do 

hledáčku postavu přemyslovské princezny Anežky, 

nejmaldší dcery krále Přemysla Otakara I. Kniha je 

věnována 30. výročí kanonizace svaté Anežky České.  



Kašpárek, Michal    ZK 5767  

Hry bez hranic 
1 audiodisk (3 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Filip Švarc -- 

satirické novely  

Groteskně satirický pohled na "generaci Y", její snadný a 

prázdný život a cynické hry na "zachraňování světa".  

  

Olivová, Tea     ZK 5768 

Sólo druhých houslí  
1 audiodisk (8 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

české romány  

Vytvořit fungující model rodiny, kde mužský element chybí, 

je opravdu obtížné. Přesto měla Markéta s matkou vztah, 

který by jim mohl kdekdo závidět. Po předčasné matčině 

smrti ale vyplavou na povrch skutečnosti, jež měly zůstat 

tajemstvím.  

  

Technik, Alfréd     ZK 5769  

Mlýn na ponorné řece  
1 audiodisk (8 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Roman Hemala -- 

historické romány  

Děj románu se odehrává na počátku 18.století ve starém 

mlýně, postaveném na ponorné řece.  

  

Mornštajnová, Alena    ZK 5770/1-2  

Slepá mapa  
2 audiodisky (15 hod.) MP3 -- Čte Veronika Gajerová -- 

české romány  

Románový příběh líčí osudy tří žen, tří generací jedné 

rodiny. Životy hlavních hrdinek a dalších, s nimi spjatých 

postav provázejí dramatické zvraty, které přináší život i 

dějinné události 20. století.  

  



Lively, Penelope     ZK 5771  

Měsíční tygr  
1 audiodisk (10 hod.,32 min.) MP3 -- Čte Taťjana 

Medvecká – anglické romány 

Román, ve kterém hlavní hrdinka rekapituluje svůj život, 

prožitý během bouřlivého 20. století.  

  

Hay, Louise L.     ZK 5772  

Miluj svůj život  
1 audiodisk (5 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Charvátová Pavla 

-- populárně-naučné publikace  

Návod na šťastný a spokojený život, kterého může každý 

dosáhnout prostřednictvím pozitivního myšlení, sebeúcty a 

sebelásky.  

  

Dumas, Alexandre    ZK 5773  

Robin Hood  
1 audiodisk (9 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

francouzské romány  

Středověká romantická legenda o anglosaském 

zbojníkovi, který za vpádu Normanů do Anglie se svými 

statečnými druhy hájil po svém právo a spravedlnost nad 

uchvatiteli.  

  

 

Connelly, Michael    ZK 5774/1-2  

Černý led  
2 audiodisky (15 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Martin Preiss -- 

detektivní romány  

Druhý díl z kultovní série americké drsné školy, ve kterém 

svérázný detektiv Bosch vyšetřuje několik podezřelých 

úmrtí v souvislosti s překupnictvím drog.  

  



Bryndza, Robert     ZK 5775/1-2  

Kanibal z Nine Elms : první případ Kate Marshallové  
2 audiodisky (12 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Martin Stránský 

-- detektivní romány  

Úvodní kniha z řady krimithrillerů s vyšetřovatelkou Kate 

Marshallovou, která zde stojí před případem sériového 

vraha, s jehož modem operandi se již před lety setkala.  

  

Adler-Olsen, Jussi    ZK 5776  

Malé pikantní vraždy  
1 audiodisk (3 hod., 16 min.) MP3 -- Obsahuje: Malé 

pikantní vraždy -- Škvíra. -- Čte Petr Čtvrtníček – detektivní 

povídky 

Dvě povídky, ve kterých autor tentokrát pojal kriminální 

téma s notnou dávkou černého humoru. Obsah: Malé 

pikantní vraždy - o muži, jemuž s věkem a po odchodu 

manželky ubývá síl i peněz. Jednoho dne u holiče 

vyslechne nevázaný hovor dvou dam a dostane nápad na 

novou výnosnou živnost. Škvíra - kratší povídka začíná v 

Německu v době 2. světové války, kdy na půdě svého 

domu hledá úkryt mladý dezertér z wehrmachtu.  

  

Tudor, C. J     ZK 5777/1-2 

Jáma  
2 audiodisky (10 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich -- 

detektivní romány  

Thriller o tom, že minulost by bylo lépe nechat spát. Kdyby 

to ovšem bylo možné.  

  

 

 

 

Thurber, James     ZK 5778  



Třináctery hodiny  
1 audiodisk (5 hod., 18 min.) MP3 -- Obsahuje: Třináctery 

hodiny -- O bílé lani. -- Čte Radka Malá. – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Dvě moderní pohádky, ve kterých nechybí vtip, fantazie, 

humor a cit pro jazyk.  

  

Soukupová, Petra   ZK 5779  

Klub divných dětí  
1 audiodisk (6 hod., 32 min.) MP3 -- Čtou Patricie 

Pagáčová, Kristýna Podzimková, Matyáš Valenta, Robert 

Hájek -- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Psychologicky laděný příběh čtyř odlišných dětí, jak 

věkem, tak svým postavením v kolektivu a ve společnosti. 

Mila, Petr, Katka a Franta jsou divní. Nebo si to o nich 

ostatní myslí.  

  

Simenon, Georges    ZK 5780  

Maigret se brání  
1 audiodisk (5 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jan Vlasák – 

detektivní příběhy 

Jeden z posledních románů autora "komisaře Maigreta" je 

postaven na vynikajícím nápadu: komisař Maigret se 

ocitne v roli vyslýchaného.  

  

 

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.  

 



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.  

 

Krawczuk, Aleksander   ZK 5783  

Kleopatra  
1 audiodisk (8 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková -- biografie  

Biografická kniha polského vědce-historika, je věnována 

postavě slavné egyptské královny.  

 

Blyton, Enid      ZK 5784  

Správná pětka. 2., Opět v akci  
1 audiodisk (5 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Maurerová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Druhý příběh série dobrodružství, která prožívá parta dětí a 

jejich pes.  

 

Fitzpatrick, Pat     ZK 5785 

Žádný sex a žádný spánek : tak z vás bude táta?  
1 audiodisk (6 hod., 32 min.) MP3 -- Čte  Martin Písařík – 

populárně-naučné publikace 

S lehce zoufalým humorem glosuje populární irský bavič 

slasti a hlavně strasti novopečeného otcovství.  

 



Johnson, Spencer   ZK 5786  

Ven z bludiště  
1 audiodisk (1 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

rozvoj osobnosti  

Pokračování knihy "Kam se poděl můj sýr?" Ke dvěma 

známým postavičkám se tentokrát přidává třetí, s jejíž 

pomocí zjistíte, jak se dostat z bludiště. Bludiště může být 

jakákoliv překážka ve vašem životě.  

 

 

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.  

 

 

Maršálek, Jiří     ZK 5788  

Jedenácté přikázání  
1 audiodisk (2 hod., 36 min.) MP3 -- Čte Borek Kapitančik 

-- autobiografické vzpomínky  

Humoristická knížka příběhů a vzpomínek, v pořadí již 

jedenáctá. V první části najdeme 11 veselých příběhů, 

které na sebe nenavazují. Ve druhé autor vzpomíná na 

kamaráda, který se dostal i do blázince a tam zažil 

neuvěřitelné zážitky. Poslední tři příběhy jsou vzpomínky 

na tři dovolené s vodícím psem Césarem.  

  

 

 

Mayne, Andrew     ZK 5789/1-2  



Teorie vraždy  
2 audiodisky (10 hod., 44 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Velen -- 

detektivní romány  

Bioinformatik a lovec sériových vrahů Theo Cray dostane 

od FBI neoficiální nabídku vyšetřit podivnou dvojnásobnou 

vraždu.  

 

 

Černý, Václav     ZK 5790/1-2  

Paměti II : křik Koruny české : náš kulturní odboj za 

války : 1938-1945  
2 audiodisky (21 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika -- 

autobiografické vzpomínky  

Autobiografické vzpomínky českého literárního vědce, 

kritika a univerzitního profesora.  

 

 

Henry, O.      ZK 5791/1-2  

Zpověď humoristova a jiné povídky  
2 audiodisky (18 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec 

-- humoristické povídky  

Výbor z povídek amerického autora, jež se staly vzorem 

pro další generace spisovatelů.  

 

Jacobs, Anne     ZK 5792/1-2 

Venkovské sídlo. Zlaté časy  
2 audiodisky (13 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Kamila 

Špráchalová – společenské romány 

Rodinná sága, jejíž děj začíná na počátku 2. světové války. 

Dramatické osudy bohaté statkářské rodiny na pozadí 

dějinných událostí 20. století.  

 

Manfred, Al'bert Zacharovič   ZK 5793/1-3  



Napoleon Bonaparte  
3 audiodisky (32 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Lubor Tokoš -- 

biografie  

Široce a hluboce podaný obraz Napoleonovy osobnosti a 

jeho doby.  

  

Simenon, Georges    ZK 5794  

Maigretova trpělivost  
1 audiodisk (6 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Jan Vlasák – 

detektivní příběhy 

Příběh volně navazuje na knihu "Maigret se brání". 

Tentokrát Maigret uzavře případ, kterému budou napříště 

na nábřeží Zlatníků říkat "nejdelší Maigretův případ".  

  

 

Žena       ZK 5795 

Žena filmového kritika  
1 audiodisk (2 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Iva Pazderková -- 

blogy  

Vtipně psané, ironií protkané, blogové příspěvky o 

každodenním soužití muže a ženy, o rodinném a 

pracovním životě. Autorka, ač nominovaná na cenu 

Magnesia Litera, si přeje zůstat v anonymitě.  

  

 

Adler-Olsen, Jussi    ZK 5796/1-2  

Oběť 2117  
2 audiodisky (21 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Igor Bareš – 

detektivní romány 

Osmý případ z oddělení Q nás přivádí do středu dění 

nezdolného detektiva Carla Morcka.  

  

Coben, Harlan    ZK 5797  



Nenech to být  
1 audiodisk (9 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Gustav Hašek -- 

detektivní romány  

Detektivní thriller, ve kterém se detektiv Nap ponoří do 

řešení patnáct let starého nevyřešeného případu.  

  

Christie, Agatha    ZK 5798  

Němý svědek  
1 audiodisk (11 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

detektivní romány  

Hercule Poirot vyšetřuje zdánlivě přirozenou smrt staré 

dámy, jíž předcházel pokus o vraždu a nepochopitelná 

změna závěti.  

  

Lichtag, Steve    ZK 5799  

Tanec modrých andělů  
1 audiodisk (8 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš – české 

příběhy 

Steve Lichtag alias Zdeněk Loveček napínavě a vtipně 

popisuje přípravu expedice, jejímž cílem bylo natočit 

dokumentární film o velrybách v Dominikánské republice.  

  

Pratchett, Terry    ZK 5800/1-2  

Nohy z jílu  
2 audiodisky (16 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jan Zadražil -- 

fantasy romány  

Další román z cyklu Úžasná Zeměplocha, ve které Ankh-

morporští pátrají po neviditelném vrahovi.  

  

 

 

 

 



  

 

 

  

 


