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Goethe, Johann Wolfgang von  ZK 6271/1-2  

Faust  
2 audiodisky (16 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

německá dramata  

Veršovaná tragédie námětem volně navazuje na 

historickou postavu středověkého německého alchymisty, 

který v zoufalé touze po poznání zaprodá svou duši ďáblu.  

  

Ahnhem, Stefan      ZK 6272/1-2 

Devátý hrob  
2 audiodisky (19 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

detektivní romány  

Druhý díl z volné řady rafinovaných krimi thrillerů Fabian 

Risk, který získal nálepku nástupce Stiega Larssona.  

  

Barker, J. D. (Jonathan Dylan)   ZK 6273  

Čtvrtá opice  
1 audiodisk (14 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich, 

Kajetán Písařovic – detektivní romány 

Vrahovo počínání má smysl inspirovaný východní legendou 

o třech opicích. Motiv celého bestiálního řádění však v 

sobě ukrývá ještě jedna opice - ta čtvrtá.  

  

Cole, Daniel       ZK 6274/1-2  

Konec hry  
2 audiodisky (10 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Martin 

Stránský, Monika Žáková – detektivní romány 

Závěrečný díl krimi série s detektivem Wolfem a 

seržantkou Baxterovou. Tentokrát řeší smrt kolegy - případ, 



jímž se "vražedný kruh uzavírá".  

  

May, Peter       ZK 6275 

Karanténa  
1 audiodisk (10 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Daniel Bambas -- 

detektivní romány  

Detektivní thriller, který se odehrává v Londýně na pozadí 

pandemie ptačí chřipky.  

  

Zepeda Patterson, Jorge    ZK 6276  

Černý trikot  
1 audiodisk (12 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Kupka -- 

detektivní romány  

Krimithriller z prostředí vrcholného cyklistického závodu 

Tour de France.  

 

Pease, Allan      ZK 6277 

Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku  
1 audiodisk (9 hod., 21 min.) MP3 -- Čtou Lucie Trmíková, 

Aleš Procházka – populárně-naučné publikace 

Snaha o odhalení pravdy o sexuálním chování mužů a žen. 

Zkoumání odlišností a specifik mužského a ženského 

přístupu k sexu a hledání řešení, jak si vzájemně v oblasti 

lásky vyjít vstříc.  

  

Šťastná, Barbora    ZK 6278  

Láska pro samouky  
1 audiodisk (8 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Helena Dvořáková 

-- české příběhy  

Autorčino vyprávění o tom, jak vypadá single život po 

čtyřicítve, v době moderních technologií a aplikací.  

  

 



Výborná, Lucie      ZK 6279  

Mezi světy  
1 audiodisk (6 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – cestovní deníky 

Výběr z deníků, v nichž nás autorka, rozhlasová 

moderátorka Lucie Výborná, zavede do mrazivých oblastí 

Antarktidy, na vrcholky hor, mezi české vojáky do 

Afghánistánu nebo na dalekou Havaj.  

  

Delaney, J. P.     ZK 6280  

Dokonalá manželka  
1 audiodisk (10 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Tomáš Pavelka --  

thrillery (romány)  

Psychologický thriller o umělé inteligenci. Abbie se po své 

smrti probudí jako robot a pátrá po pravdě o svém životě a 

manželovi.  

  

Stern Fischerová, Viola    ZK 6281/1-2  

Mengeleho děvče : skutečný příběh ženy, která 

přežila čtyři koncentrační tábory  
2 audiodisky (12 hod., 19 min.) MP3 -- Čtou Vilma 

Cibulková, Jitka Ježková – autobiografické vzpomínky 

Autobiografický příběh ženy, která prošla za 2. světové 

války peklem koncentračních táborů a jako jedna z mála 

přežila hrozné pokusy nacistických lékařů.  

  

Harris, Joanne      ZK 6282/1-2  

Modrá je barva vraždy  
2 audiodisky (14 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika -- 

anglické romány  

Psychologicko-kriminální román významné britské 

autorky, jehož hrdinou je neúspěšný muž středních let, 

jeho patologický vztah s matkou a démonická 



seberealizace v anonymitě internetu.  

  

Jirglová, Petra      ZK 6283  

Letuška z economy, aneb, Co na Instagramu 

neuvidíte  
1 audiodisk (4 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Kristýna Leichtová 

-- autobiografické vzpomínky  

Autobiografické vyprávění o životě a práci letušky v Dubaji.  

  

Kara, Lesley      ZK 6284 

Fáma  
1 audiodisk (10 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Milena 

Steinmasslová, Jana Stryková – thrillery (romány) 

Psychologický thriller přináší příběh z poklidného 

přímořského městečka v Essexu, ve kterém život totálně 

změní jedna nevinně vyslovená fáma.  

 

Krautschneider, Rudolf    ZK 6285  

Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka  
1 audiodisk (11 hod., 44 min.) MP3 -- Čte David Novotný – 

cestopisy 

V roce 1990 se tři Češi (dřevorubec, svářeč a traktorista) 

vydali obeplout na jachtě, během tří let, Antarktidu.  

  

Whitton, Hana      ZK 6286  

Poslední Lucemburk  
1 audiodisk (9 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic -- 

historické romány  

Historický román o posledním českém králi s 

lucemburskou, ale i přemyslovskou krví - Ladislavovi 

řečeném Pohrobek, vnukovi Zikmunda a pravnukovi Karla 

IV.  

  



Ball, John Dudley     ZK 6287  

V žáru noci  
1 audiodisk (6 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – detektivní romány 

Detektivní příběh, jehož hrdinou je černošský policejní 

inspektor, který řeší vraždu známého dirigenta.  

  

Kintzl, Emil      ZK 6288  

Zmizelá Šumava 
1 audiodisk (3 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Petr Štěpánek -- 

příběhy  

Kniha vypráví příběhy o životě a místech, která na 

dnešních mapách Šumavy už nenalezneme. Autor líčí 

těžký a svérázný život horalů na samotách a v chudých 

osadách, popisuje život lidí ve větších obcích a připomíná 

bohatou průmyslovou a kulturní historii tohoto regionu.  

  

Kovályová, Heda      ZK 6289 

Na vlastní kůži  
1 audiodisk (8 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová -- 

autobiografické vzpomínky  

Životopisné vzpomínky manželky Rudolfa Margolia, 

náměstska na ministerstvu zahraničního obchodu, 

popraveného v roce 1952 v rámci politického procesu s 

Rudolfem Slánským.  

  

Poledňáková, Marie     ZK 6290/1-2  

S kým mě bavil svět  
2 audiodisky (15 hod.) MP3 -- Čte Bohdana Majerová -- 

autobiografie  

Autobiografické vzpomínky režisérky Marie Poledňákové.  

  

 



Příběhy        ZK 6291 

Příběhy z tmavomodrého světa 
1 audiodisk (1 hod., 22 min.) MP3 -- Čtou Lucie Juřičková, 

Ondřej Kepka, Daniela Kolářová a další – biografické 

příběhy 

Čtyřicet životních příběhů a zážitků nevidomých.  

  

Ahnhem, Stefan      ZK 6292/1-2 

Motiv X  
2 audiodisky (16 hod., 47 min.) MP3 -- Čte Pavel Soukup -- 

detektivní romány  

Komisař Fabian Risk a jeho tým kriminalistů vyšetřuje 

spletitý případ vraždy malého syrského chlapce.  

  

Benkemoun, Brigitte     ZK 6293  

Zápisník Dory Maarové  
1 audiodisk (8 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová -- 

biografické romány  

Autorka nás prostřednictvím uznávané fotografky, malířky 

a básnířky Dory Maarové, jedné z múz a milenek Pabla 

Picassa, provádí světem pařížské avantgardy 20. století.  

  

Blyton, Enid       ZK 6294  

Správná pětka. Na Pašeráckém vršku  
1 audiodisk (6 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Maurerová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Čtvrtý příběh série dobrodružství, která prožívá parta dětí a 

jejich pes.  

  

Goffa, Martin     ZK 6295  

Muž z chatrče  
1 audiodisk (8 hod., 42 min.) MP3 -- Čtou Jan Maxián, Jan 

Zadražil – detektivní romány 



Realistický detektivní román, ve kterém je novinář Marek 

Vráz vtažen do pátrání po člověku, jehož smrt je záhadná 

skoro tak, jako byl záhadný celý jeho život.  

  

Kleczek, Josip      ZK 6296  

Dějiny vesmíru  
1 audiodisk (1 hod., 24 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová, 

Miroslav Dittrich – populárně-naučné publikace 

Astronomie - dějiny - civilizace.  

  

Klevisová, Michaela     ZK 6297  

Drak spí  
1 audiodisk (12 hod.) MP3 -- Čte Kristýna Kociánová – 

detektivní romány 

V malé jihočeské vesničce se probouzí starý nevyřešený 

případ, který plodí nové zločiny.  

  

Poláček, Karel      ZK 6298  

Hráči  
1 audiodisk (4 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Miloslav Študent -- 

humoristické romány  

Humoristický román z roku 1931 zachycuje určitou 

autonomní oblast lidské zábavy, a to hru v karty - mariáš.  

  

Ryan, Anthony      ZK 6299/1-2  

Volání vlka  
2 audiodisky (20 hod., 31 min.) MP3 -- Čtou Ivan Lupták, 

Milena Steinmasslová – fantasy romány 

Návrat do trilogie Stín krkavce. Legendární Vélin Al Sorna 

se vrací a staví se tváří v tvář mocné hrozbě války s 

armádou, kterou vede muž, považující se za boha.  

  

 



Walsch, Neale Donald   ZK 6300  

Hovory s Bohem : neobvyklý dialog. I  
1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Tomáš Křižánek -- 

úvahy  

Předpokládejme, že bychom mohli položit Bohu ty 

nejzapeklitější otázky - otázky týkající se lásky a víry, života 

a smrti, dobra a zla. Předpokládejme, že by nám Bůh 

dopřál sluchu a poskytl nám srozumitelné odpovědi.  

  

Ziegler, Václav      ZK 6301  

Pověsti z Peček a okolí  
1 audiodisk (2 hod., 10 min.) MP3 -- Čtou Jan Kačer, Adéla 

Kubačáková – české pověsti 

Sbírka pohádkových, strašidelných i mýtických příběhů, 

tradovaných ve středočeském městě Pečky a přilehlém 

kraji.  

  

Adlová, Věra     ZK 6302  

Jarní symfonie  
1 audiodisk (10 hod., 35 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příběh lásky německé klavíristky Kláry Wieckové a 

skladatele Roberta Schumanna.  

  

Endō, Shūsaku      ZK 6303 

Mlčení  
1 audiodisk (9 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Martin Zahálka -- 

historické romány  

Historický román a zároveň poetický příběh, inspirovaný 

skutečnými postavami a událostmi, vypráví o krutém konci 

křesťanské mise v Japonsku 17. století.  

  

 



Lukášková, Markéta    ZK 6304 

Losos v kaluži  
1 audiodisk (6 hod., 34 min.) MP3 -- Čtou Jenovéfa 

Boková, Libuše Šafránková – české romány 

Příběh o vztahu babičky a cynické vnučky Báry, vyprávěný 

střídavě oběma hlavními hrdinkami a sahající doslova až 

za hrob.  

  

Mertlík, Vladimír      ZK 6305 

V první linii : armádní generál Petr Pavel  
1 audiodisk (9 hod., 58 min.) MP3 -- Čtou  Martin Stránský, 

Pavel Soukup, Pavel Kříž a další – biografie 

Autobiografické vzpomínky a rozhovory českého 

armádního generála a bývalého předsedy vojenského 

výboru NATO Petra Pavla.  

  

Michaelides, Alex     ZK 6306  

Mlčící pacientka  
1 audiodisk (10 hod., 26 min.) MP3 -- Čte Lucie 

Štěpánková, Petr Stach – thrillery (romány) 

Psychothriller s detektivní zápletkou. Psychoterapeut se 

snaží odhalit tajemství dávné vraždy, které je skryto v 

autoportrétu mlčící ženy.  

  

Yrsa Sigurðardóttir     ZK 6307  

Černá díra : série Freyja & Huldar  
1 audiodisk (12 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Klára Cibulková -

- detektivní romány  

Druhý román islandské krimi série s hlavními protagonisty 

- psycholožkou Freyjou a detektivem Huldarem. Vykopání 

školní časové schránky vyvolá vlnu tragických událostí.  

  

 



Stone, Irving      ZK 6308/1-5  

Vášně mysli : román o životě Sigmunda Freuda  
5 audiodisků (54 hod., 59 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

biografické romány  

Životopisný román je velkoryse pojatá freska zachycující 

osudy zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Autor 

píše srozumitelným jazykem o intelektuálním zrání 

Freuda, oživuje atmosféru Vídně přelomu století, 

seznamuje s Freudovým rodinným zázemím, přáteli, 

spolupracovníky.  

  

Kosatík, Pavel      ZK 6309  

"Člověk má dělat to, nač má sílu" : život Olgy Havlové  
1 audiodisk (1 hod., 58 min.) MP3 -- Čte Jiří Ornest -- 

biografie  

Životopis Olgy Havlové přináší množství podrobností, které 

dosud nebyly zveřejněny.  

  

Krnáčová, Adriana     ZK 6310/1-2  

Zpupnost  
2 audiodisky (13 hod., 1 min.) MP3 -- Čte Ladislav Cigánek 

-- thrillery (romány)  

Thriller, ve kterém autorka (bývalá pražská primátorka) 

poodhaluje praktiky komunální politiky, kde hrají prim 

lobbing, úplatky a osobní zájmy.  

  

 


