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Christie, Agatha      ZK 5311  

Vražda na faře  
1 audiodisk (9 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čtou Růžena 

Merunková, Otakar Brousek -- detektivní romány  

Detektivní příběh z roku 1930 líčí průběh šokující vraždy 

neoblíbeného plukovníka v malé vesničce, kde se všichni 

obyvatelé navzájem znají. Čtenáři se v roli detektiva 

amatéra poprvé představuje bystrá, stárnoucí slečna 

Marplová.  
  

 

 

Bradbury, Ray      ZK 5312/1-2  

Temný karneval  
2 audiodisky (13 hod., 37 min.) -- MP3 -- Čtou Martin 

Mejzlík, Martin Hruška -- americké povídky  

Sbírka povídek z let 1943-1947 představuje Bradburyho 

jako autora "weird fiction", žánru, který využívá prvky 

hororu a nadpřirozena.  

 

 

 

Gaiman, Neil     ZK 5313/1-2  

Američtí bohové  
2 audiodisky (23 hod., 12 min.) -- MP3 -- Čte Kajetán 

Písařovic – fantasy romány 

Román s výraznými fantaskními prvky ze současné 

Ameriky popisuje mytologický střet mezi starým a novým 

světem. Edice k 10. výročí prvního vydání, autorem mírně 

upravená a doplněná.  



  

Kinney, Jeff      ZK 5314  

Deník malého poseroutky. Páté kolo u vozu  
1 audiodisk (1 hod., 17 min.) -- MP3 -- Čte Václav Kopta – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Sedmé pokračování humorných deníkových zápisků Grega 

Heffleyho.  

 

 

Cameron, William Bruce    ZK 5315 

Psí cesta : román pro všechny psy a jejich páníčky  
1 audiodisk (8 hod., 38 min.) -- MP3 -- Čte Josef Prokop – 

americké romány 

Pokračování knihy Psí poslání přináší další dobrodružství 

chundelatého psího kamaráda.  

 

 

Cameron, William Bruce   ZK 5316 

Psí poslání : žádný pes tu není jen tak  
1 audiodisk (7 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Josef Prokop – 

americké romány 

Citlivý a humorný příběh o tom, že jeden pes se může 

narodit i několikrát za sebou, aby mohl čím dál lépe 

chápat člověka. Román pro všechny pejskaře.  

 

 

Archer, Jeffrey      ZK 5317  

Ani o dolar víc, ani o dolar míň  
1 audiodisk (10 hod., 20 min.) -- MP3 -- Čte Pavel 

Chovanec – humoristické romány 

Humoristický román o způsobech, jak rychle a snadno 

vydělat velké peníze.  

 



Orten, Jiří       ZK 5318  

Elegie  
1 audiodisk (1 hod.) -- MP3 -- Čte Miroslav Kovářík – česká 

poezie 

Tato, pátá, Ortenova sbírka byla uspořádána těsně před 

jeho tragickou smrtí a je souborem devíti elegií. Orten se v 

nich zamýšlí nad svým dosavadním životem a loučí se se 

vším, co tvořilo jeho naivní dětství a mládí.  

 

 

 

 

 

Dudley-Smith, Timothy    ZK 5319 

Příběhy o Pánu Ježíši  
1 audiodisk (3 hod., 6 min.) -- MP3 -- Čte Jan Potměšil – 

anglické příběhy 

Převyprávěná a přístupnou formou podaná podobenství z 

Nového zákona.  

 

 

 

 

 

Březinová, Ivona     ZK 5320  

Holky na vodítku. Jmenuji se Martina : jsem 

bulimička  
1 audiodisk (3 hod., 27 min.) -- MP3 -- Čte Klára Nováková 

– zvukové záznamy pro děti a mládež 

Třetí kniha z volné trilogie Holky na vodítku vypráví o 

Martině, která onemocní anorexií a posléze bulimií.  

  



Olson, Tod       ZK 5321  

Apollo 13 : boj o přežití  
1 audiodisk (3 hod., 41 min.) -- MP3 -- Čte Ondřej Novák -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Výpověď o boji za záchranu posádky Apolla 13, poté co 

došlo v kosmické lodi k záhadné explozi (13. dubna 

1970).  

  

 

 

 

Andronikova, Hana    ZK 5322/1-2  

Zvuk slunečních hodin  
2 audiodisky (13 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Taťjana 

Medvecká – české romány 

Román přirozeným a vynalézavým způsobem spojuje 

několik rovin, časových pásem a žánrů - Baťův Zlín, Indii 

třicátých let, poválečnou Ameriku.  

  

 

 

 

Neumannová, Božena  ZK 5323/1-2  

Byla jsem ženou slavného muže  
2 audiodisky (19 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – autobiografické vzpomínky 

Necenzurované paměti svobodomyslné novinářky a druhé 

ženy čítankového básníka S. K. Neumanna. Kniha je 

výjimečným svědectvím o odvrácené straně života velkého 

básníka, jehož skutečný příběh obvykle neplní řádky 

učebnic.  

  



Maugham, W. Somerset      ZK 5324                                                                                     

Barevný závoj  
1 audiodisk (9 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Milada Čechová -- 

psychologické romány  

Uznávaný britský prozaik a dramatik je znalcem lidských 

charakterů a mistrem psychologie postav. Dramatický děj 

románu se odehrává v britské koloniální Číně, v jehož 

centru stojí mladý manželský pár.  

 

 

 

 

 

Ludwig, Benjamin    ZK 5325  

Ginny Napořád : nejoriginálnější hrdinka posledních 

let na cestě za domovem  
1 audiodisk (11 hod., 48 min.) -- MP3 -- Čte Hana 

Benešová – americké romány 

Odzbrojující román o autistické dívce, která si se světem 

nerozumí, ale přesto se o to snaží celým svým srdcem.  

  

  

 

 

 

Rudiš, Jaroslav      ZK 5326  

Nebe pod Berlínem  
1 audiodisk (4 hod.) -- MP3 -- Načetl Jaroslav Rudiš -- 

české romány  

Rockové příběhy z berlínského metra. Autor za tuto knihu 

získal Cenu Jiřího Ortena. Hudba U-Bahn.  

 



Čech, Petr       ZK 5327  

Můj život : od kolébky ke slávě  
1 audiodisk (4 hod., 9 min.) -- MP3 -- Čte Ivan Trojan, Libor 

Hruška – autobiografie 

Jeden z nejlepších světových fotbalových brankářů, Petr 

Čech, se rozhodl poutavou formou sepsat část své 

autobiografie - a to dobu od svých sportovních začátků až 

po přestup do Sparty. První autorizovaný životopis.  

  

 

 

Munzarová, Naděžda   ZK 5328  

Starý sad  
1 audiodisk (2 hod., 47 min.) -- MP3 -- Čte Viktor Preiss -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádkové vyprávění plné jazykových hříček z půvabného 

místa mezi starými stromy.  

 

 

Walsh, Rosie      ZK 5329 

Muž, který už nezavolal  
1 audiodisk (11 hod., 58 min.) -- MP3 -- Čte Nikola 

Votočková, Petr Gelnar – milostné romány 

Dramatický milostný příběh, ve kterém nejdříve musejí 

hrdinové najít odpuštění, aby mohli být spolu šťastni.  

  

 

Weir, Andy       ZK 5330 

Artemis  
1 audiodisk (10 hod., 16 min.) -- MP3 -- Čte Tereza 

Dočkalová, Marek Lambora -- vědecko-fantastické 

romány. 



 

Paasilinna, Arto      ZK 5331  

Stará dáma vaří jed  
1 audiodisk (8 hod., 13 min.) -- MP3 -- Čte Milena 

Steinmasslová, Jan Zadražil – humoristické romány 

Humor tohoto příběhu je chuti fernetu: nahořklý a černý. 

Když je něčeho moc, tak je toho příliš! Pak se může stát, 

že i slabá stařenka se rozhodne k akci, a to se pak začnou 

dít věci! 

  

 

 

Clinton, Bill      ZK 5332/1-2  

Pohřešuje se prezident  
2 audiodisky (13 hod., 7 min.) -- MP3 -- Čte Tomáš Petřík – 

thrillery (romány) 

Politický thriller, na kterém se podíleli dva nejpovolanější 

lidé - bývalý prezidenta USA Bill Clinton a novodobý klasik 

politických a detektivních thrillerů James Patterson.  

  
 

 

 

Radinger, Elli H.     ZK 5333  

Moudrost vlků : jak myslí, jak vnímají a pečují o sebe  
1 audiodisk (6 hod., 20 min.) -- MP3 -- Čte Dana Pilařová – 

populárně-naučné publikace 

Autorka knihy, nejrespektovanější německá odbornice na 

život vlků, vypráví napínavé příběhy, které dokládají vlčí 

smysl pro hodnoty, jako jsou smysl pro rodinu, důvěru, 

trpělivost, pozornost, zpracování neúspěchů nebo smrti.  

 



Zamarovský, Vojtěch   ZK 5334/1-2  

Dějiny psané Římem  
2 audiodisky (17 hod., 4 min.) -- MP3 -- Čte Pavel Soukup 

– monografie 

Vzestupy a pády, panovníci, války, umění, kultura a 

každodenní život Římanů, to je poutavá procházka 

"Věčným městem" od jeho vzniku až po dnešní dny.  

 

 

 

Kepka, Ondřej      ZK 5335 

Na návštěvě u Karla Čapka  
1 audiodisk (10 hod., 51 min.) -- MP3 -- Průvodce Ondřej 

Kepka; v podání různých herců a dalších hostů. – 

rozhovory 

Seriál Českého rozhlasu z roku 2017 natáčený ve vile 

Karla Čapka na Vinohradech, popisuje život a dílo 

slavného autora na základě konkrétních předmětů 

nalezených ve spisovatelově vile.  

 

 

 

 

Červenák, Juraj      ZK 5336  

Krev prvorozených  
1 audiodisk (10 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte Marek Holý – 

historické romány 

Svérázní vyšetřovatelé zasahují v ohavné kauze sériových 

vražd prvorozených dětí v ponuré atmosféře tmářského 

16. století rudolfínské Prahy.  

  
 



Upír Krejčí, Václav     ZK 5337  

Cestopisy  
1 audiodisk (9 hod., 55 min.) -- MP3 -- Čte Václav Upír 

Krejčí – cestopisy 

Václav Upír Krejčí neodolatelně vypráví o svých cestách po 

světě s pantomimickou skupinou Mimtrio (Světlana 

Nálepková, Michal Nesvadba a Václav Upír Krejčí) . Svým 

osobitým humorem komentuje svá setkání se zajímavými 

lidmi a přiznává se ke všem lotrovstvím, kterých se v té 

době dopustil.  

 

 

 

Curwood, James Oliver    ZK 5338  

Zlaté údolí  
1 audiodisk (6 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Bruder -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Volné pokračování románu "Lovci vlků" zavádí čtenáře do 

kanadské přírody, mezi odvážné lovce zvířat a hledače 

zlata.  

  

 

 

Kawakami, Hiromi     ZK 5339  

Podivné počasí v Tokiu  
1 audiodisk (7 hod., 11 min.) -- MP3 -- Čte Barbora 

Kouklíková – psychologické romány 

Sedmatřicetileté Cukiko se zdá každý den, který prožívá, 

stejně osamělý. Jednoho dne v baru náhodně narazí na 

svého bývalého učitele. Rodí se mezi nimi jedinečný 

romantický vztah založený na výjimečném souznění jejich 

duší.  

 



Gabriel, Marius      ZK 5340/1-2 

Návrhář  
2 audiodisky (12 hod., 5 min.) -- MP3 -- Čte Renata Volfová 

– biografické romány 

Příběh o přátelství, lásce, hledání krásy a sebeuplatnění 

čerpá ze skutečných historických událostí, především ze 

života Christiana Diora.  

  

 

 

 

Colgan, Jenny      ZK 5341/1-2  

Kavárnička na pobřeží  
2 audiodisky (14 hod., 8 min.) -- MP3 -- Čte Eva Hadravová 

– romány pro ženy 

Další román pro ženy od známé anglické autorky, 

tentokrát o Floře, která najde životní štěstí na místě, kde 

by to nejméně čekala.  

  

 

 

 

Wood, Barbara      ZK 5342/1-2  

Dokonalá Harmonie  
2 audiodisky (16 hod., 35 min.) -- MP3 -- Čte Hana 

Benešová – americké romány 

Příběh mladé ženy čelící obvinění ze smrti tří lidí, kteří 

zemřeli po požití bylinných přípravků její rodinné firmy 

Harmonie.  

 

 

 



Snicket, Lemony     ZK 5343  

Řada nešťastných příhod. Kniha třináctá, Konec  
1 audiodisk (7 hod., 44 min.) -- MP3 -- Čte Michaela 

Doležalová – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Poslední svazek nešťastných příhod sourozenců 

Baudelairových je zavádí na širé moře a odhaluje 

tajemství jejich rodičů.  

 

 

 

 

Hannah, Sophie      ZK 5344  

Záhada tří čtvrtin  
1 audiodisk (10 hod., 37 min.) -- MP3 -- Čte Vasil Fridrich – 

detektivní romány 

Londýn 1930. V novém případu Hercule Poirot řeší záhadu 

- kdo a proč obviňuje nevinné lidi z vraždy neznámého 

muže.  

  

  

 

 

 

Viewegh, Michal      ZK 5345  

Zpátky ve hře  
1 audiodisk (3 hod., 25 min.) -- MP3 -- Čte Jiří Dvořák -- 

české povídky  

Soubor melancholických povídek, okořeněných ironickým 

nadhledem, v nichž autor svého knižního hrdinu Oskara 

vystavuje krizovým životním momentům.  

  

  



 

Hübl, Ondřej       ZK 5346  

Hod mrtvou labutí  
1 audiodisk (6 hod., 59 min.) -- MP3 -- Čte David Novotný, 

Václav Neužil, Ivan Trojan – české povídky 

Prozaická prvotina současného textaře a scénáristy 

obsahuje satirické povídky, které vynikají zcela původními 

zápletkami, svižným dějem i nečekanými pointami.  

  

 

 

 

Niedl, František     ZK 5347/1-2  

Čas vlků : historický román  
2 audiodisky (15 hod., 21 min.) -- MP3 -- Čte Dušan Sitek – 

historické romány 

Volné pokračování historického románu odehrávajícího se 

v 15. století vypráví o vzniku husitského hnutí v Čechách.  

  

  

 

 

 

Špaček, Ladislav     ZK 5348  

Rokovy výlety do historie : etiketa pro školáky  
1 audiodisk (5 hod., 50 min.) -- MP3 – zvukové záznamy 

pro děti a mládež 

Kniha formou kouzelných výletů hlavního hrdiny Roka 

přibližuje školákům zajímavou kombinací současnosti a 

minulosti pravidla etikety.  

 

 



Allende, Isabel     ZK 5349/1-2  

Dům duchů  
2 audiodisky (19 hod., 19 min.) -- MP3 -- Čte Dana Černá, 

Vladislav Beneš – Španělská próza 

Román chilské novinářky vypráví groteskní až dojemný 

příběh rodiny senátora Estebana Trueby od počátku 20. 

století až po fašistický převrat v roce 1973.   

 

 

 

Pinborough, Sarah     ZK 5350  

Ví o tobě  
1 audiodisk (12 hod., 5min.) -- MP3 -- Čte Helena 

Dvořáková, Simona Postlerová, Jakub Hejdánek, Ivana 

Jirešová – thrillery (romány) 

Psychologický thriller o síle závislosti na jiné lidské bytosti 

a schopnosti skrývat skutečné pocity za maskou krásné 

tváře.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 



  

  
 

 
 

  
 

  

  
 

  

  

 
 

  
 

 


