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Vondruška, Vlastimil   ZK 5801/1-2  

Křišťálový klíč. II, Vídeňský  
2 audiodisky (18 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- 

historické romány  

Pokračování rozsáhlé historické ságy sklářského rodu 

Heřmanů.  

 

 

Wilson, Jacqueline    ZK 5802  

Motýlí klub  
1 audiodisk (7 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – dívčí romány 

Phil, Maddie a Tina jsou sedmiletá trojčata, čeká je první 

třída a nová paní učitelka, která chce, aby všechno dělaly 

každá zvlášť. Zvládne to i nejmenší Tina? 

 

 

Ahrnstedt, Simona   ZK 5803/1-2  

Nepřátelé a milenci  
2 audiodisky (17 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Renata Volfová 

-- romány pro ženy  

Švédská spisovatelka s českými kořeny přichází s 

romantickým příběhem ze současnosti, pojednávajícím o 

pomstě, o intrikách ve světě byznysu, o temném tajemství 

- a zakázané lásce.  

 



 

 

Denemarková, Radka  ZK 5804/1-3  

Hodiny z olova  
3 audiodisky (29 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Šárka 

Vondrová, Luboš Ondráček – psychologické romány 

Román, inspirovaný autorčinými pobyty v Číně, je obsáhlou 

a mnohovrstevnou kritickou reflexí poměrů v této asijské 

velmoci, ale i stavu západní společnosti.  

 

 

 

Dolanská, Jiřina    ZK 5805  

I já mám právo odmítnout dotyky : co má každé dítě 

vědět o sexuálním zneužívání  
1 audiodisk (32 min.) MP3 -- Čte Hana Rychetníková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Publikace pro děti k problematice sexuální zneužívání dětí 

a jeho prevenci. Nahrávka převzata z fondu studijní 

literatury.  

 

 

Dumas, Alexandre    ZK 5806/1-4  

Hrabě Monte Christo  
4 audiodisky (52 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Petr Rychlý -- 

historické romány  

Historicko-dobrodružný román o zradě a spravedlivé 

pomstě je i barvitým obrazem francouzské společnosti 1. 

poloviny 19. století.  

 



Horáček, Michal     ZK 5807  

Dopisy z lásky a nenávisti  
1 audiodisk (57 min.) MP3 -- Čte František Segrado – 

české prózy 

Výběr z dopisů Michala Horáčka, které po celý rok 1989 

psal pro časopis Mladý svět a adresoval osobnostem z 

rozličných dob. Ty vybíral podle síly jejich příběhů a také 

podle toho, čím mohou promlouvat k časům, v nichž žijí 

autorovi čtenáři. Např.: List Vladislavu Jindřichovi, 

markraběti moravskému - leden 1989. List Matyáši z 

Arasu - únor 1989. List řeně Lotově - únor 1989. List 

soudci Samsonovi - březen 1989.  

 

 

Lanczová, Lenka     ZK 5808  

Těžká noc  
2 audiodisky (13 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Eva Hadravová -

- české romány  

Po pětiletém vztahu by měl přijít další stupeň - buď svatba, 

anebo rozchod. Patrik zvolí druhou možnost a Erika je 

náhle opuštěná a řeší, co dál se svým životem.  

 

 

Leigh, Judy      ZK 5809/1-2 

Ještě to nebalím, vzkazuje babička  
2 audiodisky (12 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Milada Čechová 

-- humoristické romány  

Humorný román o útěku z domova důchodců a nekončící 

chuti žít a rozjet to na plný plyn. Sice máte 75 na krku, ale 

25 v hlavě.  

 



Minier, Bernard     ZK 5810/1-2  

Na okraji propasti  
2 audiodisky MP3 -- Čte Jiří Schwarz – thrillery 

Thriller představuje alarmující nahlédnutí do světa 

digitálních technologií, které zneužívají informace a 

manipulativním působením vyvolávají v člověku chorobné, 

až děsivé představy, pod jejich vlivem se často ocitne až 

"na okraji propasti".  

  

 

 

 

Orth, Stephan    ZK 5811  

Couchsurfing v Rusku, aneb, Jak jsem málem začal 

rozumět Putinovi  
1 audiodisk (9 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Zdeněk Kupka -- 

cestopisy  

Německý novinář v knize popisuje zážitky ze svého 

desetitýdenního putování po Rusku.  

  

 

 

 

Padevět, Jiří      ZK 5812  

Ostny a oprátky  
1 audiodisk (5 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová -- 

české příběhy  

Pohled na velké a mnohdy tragické dějiny skrze drobné 

každodenní příběhy lidí.  

 

 

  



Pavel, Ota      ZK 5813 

Jak šel táta Afrikou : povídky  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík -- české 

povídky 

Výbor povídek, jejichž tématem je příroda, sport a zajímaví 

lidé.  

 

Polevoj, Mark    ZK 5814  

Z Oděsy do světa a zase zpět  
1 audiodisk (4 hod., 53 min.) MP3 -- Čte František 

Kreuzmann – ruské povídky 

Povídková sbírka ruského židovského spisovatele o 

osudech lidí, spjatých s jeho rodnou Oděsou.  

  

Rex, Adam      ZK 5815  

Konečně doma  
1 audiodisk (11 hod., 30 min.) MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Ztřeštěný román o invazi mimozemšťanů na planetu Zemi. 

Příběh plný nespoutané fantazie, zábavných zápletek, 

vtipů i napínavého děje.  

 

Sharratt, Mary     ZK 5816/1-2  

Iluminace : román o Hildegardě z Bingenu  
2 audiodisky (13 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková 

-- historické romány  

Příběh mimořádné ženy Hildegardy z Bingenu, která byla v 

pouhých osmi letech věnována církvi jako desátek, 

dokázala vítězit nad zdánlivě nepřekonatelnými 

překážkami života a stala se snad nejproslulejší ženou své 

doby.  

  

 



Sloan, Holly Goldberg    ZK 5817  

Násobky sedmi  
1 audiodisk (8 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Citlivý, nesmírně dojemný román vypráví příběh 

dvanáctileté míšenky Willow, která se musí kromě své 

odlišnosti od ostatních vyrovnat také s velkou a bolestnou 

ztrátou svých rodičů. -- Určeno pro: POUZE PRO NEVIDOMÉ. 

-- Určeno pro: Pro starší děti. -- ISBN : Kč .00.  

I. Benešová, Hana  

  

 

Sak, Robert       ZK 5818  

Salon dvou století : Anna Lauermannová-Mikschová 

a její hosté  
1 audiodisk (16 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Alena Pávková -- 

biografie  

Příběh ženy, kterou více než vlastní literární tvorba, 

proslavil společenský salon a jeho významní návštěvníci - 

výkvět české kultury konce 19. a počátku 20. století.  

 

 

Sa-skya Pandi-ta Kun-dga' Rgyal-mtshan  ZK 5819  

Pokladnice moudrých rčení  
1 audiodisk (3 hod., 12 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá -- 

aforismy  

Poezie 13.století. Autorova podobenství jsou převzata z 

indických legend, bajek a eposů. Otvírá pohled na scénu 

tibetského života, jemuž nedominují sebeumrtvující 

poustevníci, ale pravidla tvrdé skutečnosti a osvěcuje 

opravdové morální úsilí.  

  

 



Salinger, J. D. (Jerome David)  ZK 5820  

Devět povídek  
1 audiodisk (6 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – 

americké povídky 

Autor ve svých povídkách věrně zobrazuje svět dospívající 

americké společnosti 20. století.  

  

 

 

Salinger, J. D. (Jerome David) ZK 5821 

Franny a Zooey ; Vzhůru, tesaři, do výše střechu 

zvedněte!  
1 audiodisk (13 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar – 

americké novely 

V prózách vystupují příslušníci poněkud excentrické rodiny 

Glassových."Franny a Zooey": Novela o touze po nalezení 

smyslu života, je obrazem něžného vztahu matky a jejích 

dvou nejmladších dětí. "Vzhůru, tesaři, do výše střechu 

zvedněte!": Dvě psychologicky laděné prózy. První líčí 

jeden den v New Yorku, kam přijíždí Buddy Glass na svatbu 

svého bratra. Druhá je Buddovým pokusem o literární 

portrét Seymoura Glasse.  

  

 

 

Salivarová, Zdena    ZK 5822  

Honzlová : protestsong  
1 audiodisk (10 hod.) MP3 -- Čte Hana Makovičková – 

české romány 

Román české exilové autorky je pohledem na charaktery 

lidí epochy "budování socialismu" v padesátých letech 20. 

století.  

  



Sandburg, Carl      ZK 5823 

Pohádky z bramborových řádků  
1 audiodisk (6 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Jiřina Krupičková -

- americké pohádky  

Soubor moderních pohádek amerického básníka.  

  

 

Janků-Sandtnerová, Marie   ZK 5824/1-2  

Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů  
2 audiodisky (34 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Jiřina 

Krupičková – kuchařské recepty 

Vydání snad nejslavnější kuchařky, která poprvé vyšla v 

roce 1924 a od té doby se dočkala 27 reedicí.  

  

 

 

Saroyan, William    ZK 5825  

Kluci a holky, když jsou spolu  
1 audiodisk (4 hod., 41 min.) MP3 -- Čtou Maňhalová 

Barbara, Mrvík Vladimír – americké romány 

Autobiograficky silně podbarvený román o manželském 

soužití, ve kterém má každý z partnerů jiné ambice.  

  

 

 

Saroyan, William     ZK 5826  

Lidská komedie  
1 audiodisk (7 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Milan Neděla -- 

americké romány  

Román o životě malého amerického města v blíže 

neurčené době uprostřed 2. světové války.  

  



Saroyan, William     ZK 5827  

Mami, mám tě ráda  
1 audiodisk (7 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Zdeňka Černá –  

Tato knížka je v určitém smyslu slova doplňkem a 

protipólem autorovy drobné prózy "Tati, tobě přeskočilo". 

Psychologický román, kde na soužití a konfrontacích 

matky s malou dcerou autor s ironickou nadsázkou a 

obrovskou citlivostí skvěle vystihuje rozdílnost pohledů 

dítěte a "dospěláka" na život a svět kolem sebe.  

  

 

Saroyan, William     ZK 5828  

Nedělní zepelín  
1 audiodisk (5 hod., 22 min.) MP3 -- Čte Pavel Chovanec -- 

americké povídky  

Kniha je souborem krátkých povídek, jejich společným 

námětem je život dětí vyrůstajících v Americe v 1. polovině 

20. století.  

  

 

Saroyan, William     ZK 5829  

O neumírání  
1 audiodisk (6 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Libor Terš -- eseje 

Knížka volného vyprávění shrnuje autorovy názory a 

postoje k životu, světu a vlastní tvorbě.  

  

Saroyan, William     ZK 5830  

Tracyho tygr  
1 audiodisk (2 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková -- americké prózy  

Lyrická moderní pohádka o mladíkovi, který chová 

černého pantera v domnění, že pečuje o vzácného tygra.  

  



Sartre, Jean-Paul    ZK 5831  

Slova  
1 audiodisk (7 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Vladimír Kudla -- 

autobiografické vzpomínky  

Autobiografie, v níž autor vypráví o svém dětství a zároveň 

se zamýšlí nad posláním, významem a postavením 

spisovatele ve společnosti.  

  

 

 

Sayers, Dorothy L. (Dorothy Leigh)  ZK 5832  

Zrozen, aby byl králem : cyklus 12 rozhlasových her 

o životě Ježíše Krista  
1 audiodisk (9 hod., 26 min.) MP3 -- Obsahuje: Králové v 

Judeji -- Králův hlasatel -- Jistý vlivný člověk -- Dědicové 

království -- Chléb z nebe -- Svátky stánků -- Světlo a život -- 

Král na cestě -- Králova večeře -- Knížata tohoto světa -- 

Král bolesti -- Král přichází ke svým. -- Jiří Zahajský (Ježíš), 

Petr Pelzer (Evangelista), Boris Rösner (Jidáš) a další – 

rozhlasové hry 

12 rozhlasových her o životě Ježíše Krista.  

  

 

 

Scott, Robert Lee    ZK 5833  

Ten den mi patřilo nebe  
1 audiodisk (11 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Jiří Škoda – 

autobiografické vzpomínky 

Volné pokračování knihy vzpomínek amerického 

vojenského letce, která vyšla v roce 1993 pod názvem 

"Bůh je mým druhým pilotem".  

  



Sedláček, Tomáš     ZK 5834 

Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání 

od Gilgameše po finanční krizi  
1 audiodisk (9 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -- 

monografie  

Hlavní makroekonomický stratég ČSOB interpretuje vývoj 

ekonomického myšlení a jeho ideových základů od 

Gilgameše po současnost.  

 

 

Segal, Erich      ZK 5835/1-2  

Doktoři  
2 audiodisky (31 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

americké romány  

Román o práci a životě amerických lékařů a o poměrech 

na amerických vysokých školách a v nemocnicích.   

  

Segal, Erich       ZK 5836  

Gentlemani z Harvardu  
1 audiodisk (20 hod., 45 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – americké romány 

Román je dramatickým portrétem jedné generace, 

zobrazené na pěti příslušnících elitní americké univerzity.  

  

Seifert, Jaroslav      ZK 5837  

Milostná rondeaux  

1 audiodisk (53 min.) MP3 -- Obsahuje: Prsten Třeboňské 

madoně -- Píseň o Viktorce -- Čte Rudolf Pellar – česká 

poezie 

Dvě básnické skladby českého básníka: Prsten Třeboňské 

madoně. Píseň o Viktorce. Hlavními motivy jsou láska k 

ženě a obdiv a úzký vztah k přírodě.   

  



Braunová, Petra      ZK 5838  

Dům doktora Fišera  
1 audiodisk (4 hod., 14 min.) MP3 -- Děti libereckých škol -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Co skrývají zdi domu doktora Fišera? Tajemný dobrodružný 

příběh pro děti.  

  

 

Flanagan, John      ZK 5839  

Hraničářův učeň. Kniha druhá, Hořící most  
1 audiodisk (7 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Druhá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a 

jeho přátelích. Will s Horácem doprovází hraničáře Gilana, 

vezoucího od Celtiky poselství pro krále Swyddneda.  

  

 

Flanagan, John      ZK 5840  

Hraničářův učeň. Kniha třetí, Ledová země  
1 audiodisk (8 hod., 53 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Třetí kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a 

jeho přátelích. Will a Evanlyn míří na vlčí lodi do Skandie.  

  

Flanagan, John      ZK 5841  

Hraničářův učeň. Kniha čtvrtá, Nositelé dubového 

listu  
1 audiodisk (9 hod., 37 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Čtvrtá kniha fantasy série příběhů o hraničářském učni a 

jeho přátelích. Evanlyn je při útěku ze Skandie unesena 

temudžajskými bojovníky.  

  



Foglar, Jaroslav      ZK 5842 

Dobrodružství v Zemi nikoho  
1 audiodisk (8 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Lukáš Příkazký -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příběh několika kamarádů, kteří se na cestě za 

dobrodružstvím a romantikou dostávají na stopu dosud 

neodhalené tragické události a sami jsou vystaveni i 

nebezpečí života.  

  

 

 

Hodgkinson, Tom    ZK 5843/1-2  

Jak být volný  
2 audiodisky (14 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jiří Kubeš -- 

populárně-naučné publikace  

Humorný průvodce vám ukáže, jak vzdorovat 

globalizovanému modernímu světu. Poradí vám, jak ze 

sebe setřást obavy a vnitřní nejistoty, jak odolat byrokracii, 

úmoru domácích prací, konfliktům a dalším 

nepříjemnostem, které vám brání v rozletu a znemožňují 

být volný.  

  

 

 

Horn, Mike       ZK 5844  

Antarktida : můj životní sen  
1 audiodisk (6 hod., 13 min.) MP3 -- Čte Luboš Ondráček – 

cestopisné příběhy 

Srthující cestopis napříč nepřístupným terénem Antarktidy. 

5 100 kilometrů za 57 dní přes jižní pól, úplně sám bez 

jakékoli pomoci - to je cesta, kterou autor vymyslel a 

uskutečnil na počest své zemřelé ženy Cathy.  

  



Lamková, Hana      ZK 5845  

Hledání domova : Ada a Jiří v neklidném století  
1 audiodisk (11 hod., 23 min.) MP3 -- Čte Hana Benešová -

- biografie  

Strhující pravdivý příběh rodiny, která se dostala do soukolí 

dějin. Pohnutá životní pouť manželů Ady a Jiřího vedla 

napříč bouřlivým 20. stoletím přes jižní přímoří Rakouska-

Uherska do Prahy, Brna, Posázaví, komunistických 

koncentráků, až do Kanady.  

  

Miller, Madeline     ZK 5846/1-2  

Achilleova píseň  
2 audiodisky (13 hod., 48 min.) MP3 -- Čte Jakub Saic --  

historické romány  

Historický román na motivy starořeckého mýtu o hrdinovi 

Achilleovi a jeho druhu Patroklovi.  

  

Stehlíková, Petra     ZK 5847  

Naslouchač  
1 audiodisk (10 hod., 32 min.) MP3 -- Čte Jitka Ježková – 

fantasy romány 

První díl neotřelé české fantasy série, ve které si ruce 

podává napětí, dobrodružství a romantika na pozadí kulis 

záhadného temného fantaskního světa.  

  

Vondruška, Vlastimil    ZK 5848/1-2  

Vládcové ostatků  
2 audiodisky (20 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

historické romány 

Třetí část historického románu sleduje dobrodružný osud 

Martina ze Stvolna, syna českého zemana a bývalého 

prodavače svatých ostatků v době, kdy Karel IV. připravuje 

svou korunovační jízdu do Itálie.  



Vondruška, Vlastimil    ZK 5849/1-2  

Zloději ostatků  
2 audiodisky (24 hod., 55 min.) MP3 -- Čte Jan Hyhlík – 

historické romány 

Další dobrodružství rytíře, trubadúra a kdysi prodavače 

falešných ostatků Martina ze Stvolna, jehož 

komplikovanou životní cestu Evropou čtrnáctého století 

sledujeme již ve čtvrtém pokračování.  

  

 

 

Černobílé       ZK 5850 

Černobílé pohádky  
1 audiodisk (3 hod.) MP3 -- Obsahuje: O kohoutkovi / 

Zdeněk Svěrák -- Kamarád /  Zuzana Pospíšilová --  Jak to 

chodí v moři / Stanislava Reschová -- Kubík strašpytlík a 

kouzelný panáček /   Lucie Hlavinková -- Michal si vymýšlí 

/  Martina Drijverová -- Jak se Kucapajko dostal do Afriky /  

Peter Stoličný -- O Vilíkovi / Alena Mornštajnová -- O slečně 

Sličné a neposlušném vrabčáčkovi /  Daniela Krolupperová 

-- Krokodýlí pohádka /  Ivana Peroutková -- Pohádka z 

kuchyně / Lenka Rožnovská --  Eliáš a másložravci /  

Kateřina Andrlová -- Jolča a stará kůlna /  Jan Sviták -- 

Klárka /  Petra Soukupová -- Skřítek Pozdníček /  Dominik 

Landsman --  O zlomené holi /  Ivona Březinová -- Jak se 

moře naučilo zpívat / Zuzana Šestáková -- Pro pár zlatých 

prstýnků / Jarmila Dědková --  Vědomá dívka /  Šárka 

Kadlečíková. -- Čtou Jiří Dvořák, Pavla Vitázková. – zvukové 

záznamy pro děti a mládež 

Osmnáct vtipných příběhů a pohádek od osmnácti českých 

autorů knížek pro děti i dospělé.  

  

 



Sekora, Ondřej      ZK 5851  

Brouk Pytlík  
1 audiodisk (2 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Jaromír Meduna -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Vyprávění o směšných kouscích Brouka Pytlíka, věrného 

přítele Ferdy Mravence.  

  

Sekora, Ondřej      ZK 5852  

Knížka Ferdy Mravence  
1 audiodisk (4 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Helga Čočková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Ferda Mravenec; Ferda Mravenec v cizích službách; Ferda v 

mraveništi.  

  

Seydewitz, Ruth     ZK 5853 

Darovaný Herkules  
1 audiodisk (7 hod., 43 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková -- populárně-naučné publikace  

Autoři zajímavě vyprávějí o pohnutých osudech některých 

obrazů Drážďanské galerie, poznamenaných událostmi 

třicetileté a sedmileté války, revolučními boji v r. 1849 a 

zejména druhou světovou válkou. Hovoří o 

RaffaelověSixtinské madoně, o Rubensově Stařeně s 

ohřívadlem, o obrazech Canalettových, Giordanových aj.  

  

Shaw, Irwin       ZK 5854  

Chléb na vodách  
1 audiodisk (18 hod., 6 min.) MP3 -- Čte Richard Honzovič -

- americké romány  

Román ukazuje korumpující moc bohatství a vlivu, kterou 

autor prezentuje na osudech rodiny středoškolského 

profesora.  

  



Schaefer, Jack      ZK 5855/1-2  

Muž se srdcem kovboje  
2 audiodisky (21 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar -- 

dobrodružné romány  

Román z doby osidlování amerického Západu je 

napínavým vyprávěním o mužích, kteří za malý plat krotili 

koně a hlídali stáda dobytka v Novém Mexiku.  

  

 

Scheinpflugová, Olga    ZK 5856/1-2  

Český román  
2 audiodisky (27 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – autobiografické romány 

Autobiografická vzpomínková kronika o životní a tvůrčí 

pouti dvou českých umělců - Karla Čapka a jeho ženy Olgy 

Scheinpflugové.  

  

 

Schmidtová, Eva     ZK 5857  

Odpusťte, že je mi šestnáct : dívčí román  
1 audiodisk (4 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Námětem tohoto příběhu je láska ke dvěma chlapcům 

šestnáctileté blondýnky a konflikty se stárnoucí 

vychovatelkou.  

  

Schnackenburg, Rudolf    ZK 5858 

Všechno zmůže, kdo věří : Kázání na hoře a Otčenáš  
1 audiodisk (4 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Miloslav Machoň -- 

úvahy  

Zamyšlení nad dvěma základními biblickými texty od 

vynikajícího představitele současné biblistiky.  

  



Simmel, Johannes Mario    ZK 5859  

...svůj kalich hořkosti...  
1 audiodisk (24 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Petr Rychlý -- 

rakouské romány  

Příběh filmového umělce, který příliš pozdě a draze platí za 

svou první opravdovou lásku.  

  

 

Simmel, Johannes Mario    ZK 5860 

Tajný chléb  
1 audiodisk (8 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Jiří Klika – 

rakouské romány 

Nostalgický příběh z poválečné Vídně, kde se několik 

opuštěných, vyčerpaných a zklamaných lidí rozhodne 

postavit vlastní dům.  

  

 

 


