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Švandrlík, Miloslav     ZK 6361 

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka  
1 audiodisk (6 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Martin Velda – 

zvukové záznamy pro děti a mládež 

Kniha příhod dvojice žáků z malého městečka, kteří pátrají 

a řeší různé záhady.  

  

Tacitus, Publius Cornelius  ZK 6362 

Letopisy  
1 audiodisk (17 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Hana 

Makovičková – pojednání 

Monumentální obraz líčí období vlády císařů julsko-

klaudijské dynastie až do smrti císaře Nerona v roce 68 n.l.  

  

Taleb, Nassim     ZK 6363/1-3  

Černá labuť : následky vysoce nepravděpodobných 

událostí  
3 audiodisky (22 hod., 39 min.) MP3 -- Čte Věra 

Slunéčková -- monografie  

Tato kniha amerického akademika je především o naší 

nepřipravenosti vůči náhodám a velkým odchylkám od 

normálu.  

  

Bstan-'dzin-rgya-mtsho, dalajlama XIV.  ZK 6364 

Svoboda v exilu : autobiografie 14. dalajlamy  
1 audiodisk (15 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel -- 

autobiografie  

Autobiografie 14. tibetského dalajlamy líčí osudy autora a 

země od roku 1938.  



Taylor, G. P.      ZK 6365 

Pán Pelyňku : kometa probouzí démony v hlubinách 

země  
1 audiodisk (10 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Věra Slunéčková 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Temný román na pokraji fantasy a hororu. Splní se 

proroctví o zkáze lidstva z tajemné knihy Nemorensis?.  

  

Taylor, G. P.      ZK 6366/1-2  

Pán prokletí : co tají temná ulička, která není na 

mapách?  
2 audiodisky (12 hod., 54 min.) MP3 -- Čte Věra 

Slunéčková -- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Fantasy román protkaný šílenými obuvníky, loupežníky, 

duchy z obrazu, vlkodlaky a hordou dalších nemrtvých 

příšer.  

  

Taylor, G. P.      ZK 6367/1-2  

Pán proroctví : slepý chlapec dohlédne až na dno 

temné duše 
2 audiodisky (12 hod., 34 min.) MP3 -- Čte Věra 

Slunéčková -- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Příběh dvanáctiletého nevidomého chlapce, který byl 

oslepen, aby vzbuzoval soucit. Tersias má zvláštní dar, vidí 

do budoucnosti, čehož se rozhodne využít jeho další 

"majitel".  

  

Taylor, G. P.     ZK 6368 

Pán přeludů : z temnot přichází pradávné zlo  
1 audiodisk (10 hod., 33 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – zvukové záznamy pro děti a mládež 

Román pro mládež, pohybující se v hájemství fantasy a 

nadpřirozena, v němž skupina výrostků brání v uchvácení 



moci falešnému knězi.  

  

Atwood, Margaret    ZK 6369/1-2  

Svědectví  
2 audiodisky (14 hod., 16 min.) MP3 -- Čtou Taťjana 

Medvecká, Veronika Khek Kubařová, Eva Josefíková, 

Martin Myšička – kanadské romány 

Volné pokračování Příběhu služebnice se vrací do 

totalitního společenského režimu v Republice Gileád, která 

čelí katastrofálnímu poklesu reprodukční schopnosti 

obyvatelstva.  

 

Čech, Jakub     ZK 6370  

Jakubův cestovní deník. Pacific Crest Trail  
1 audiodisk (10 hod., 11 min.) MP3 -- Čte Petr Lněnička -- 

cestopisy  

Formou deníkových záznamů popisuje autor své zážitky a 

zkušenosti z Národní pacifické hřebenovky (Pacific Crest 

Trail), náročné trasy vedoucí po západním pobřeží 

Spojených států od Mexika po Kanadu.  

  

Davenport, Marcia    ZK 6371/1-4  

Údolí rozhodnutí  
4 audiodisky (38 hod., 17 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

americké romány  

Rozsáhlá románová sága rodiny amerických průmyslových 

magnátů je zajímavým obrazem života různých vrstev 

americké společnosti na konci 19. a v 1. polovině 20. 

století.  

  

Hugo, Victor       ZK 6372/1-2 

Devadesát tři  
2 audiodisky (15 hod., 46 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta – 



historické romány 

Barvitý historický román se odehrává v bouřlivé době 

vrcholící francouzské buržoazní revoluce v roce 1793.  

 

Kepler, Lars      ZK 6373/1-2 

Zrcadlový muž  
2 audiodisky (20 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Pavel Rímský -- 

detektivní romány  

Osmá kniha ze série krimi románů s komisařem Joonem 

Linnou. Tentokrát vyšetřuje vraždu šestnáctileté dívky.  

  

Sabatini, Rafael     ZK 6374/1-2 

Odysea kapitána Blooda  
2 audiodisky (13 hod., 49 min.) MP3 -- Čte Jiří Hurta -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Román z konce 17. a začátku 18. století, kdy kolonizátoři 

bojovali mezi sebou o ostrovy v oblasti Karibského moře.  

  

Teissier, Élizabeth     ZK 6375  

Vaše hvězdy do roku 2000 : světová konjunktura a 

váš horoskop rok po roce  
1 audiodisk (4 hod., 18 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – příručky 

Astroložka detailně analyzuje světové dění do roku 2000 a 

sestavuje pro jednotlivá znamení osobní předpovědi.  

  

Telička, Pavel      ZK 6376 

Kterak jsme vstupovali  
1 audiodisk (15 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – 

rozhovory 

Hlavní vyjednavač za českou stranu a zpravodaj ČTK v 

Bruselu přibližuje formou rozhovoru klíčové etapy procesu 



sbližování České republiky s Evropskou unií.  

  

Temple, Shirley      ZK 6377/1-2 

Dětská hvězda  
2 audiodisky (26 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Jiřina 

Krupičková – autobiografické vzpomínky 

Vzpomínky hollywoodské dětské superhvězdy třicátých let 

20. století od prvních kroků v tanečním studiu až do doby, 

kdy těžiště svých zájmů přesunula mimo filmovou oblast.  

  

Teper, Jiří       ZK 6378  

Rychlejší než zvuk  
1 audiodisk (1 hod., 21 min.) MP3 -- Čte autor – česká 

poezie 

Poezie.  

 

Terakowska, Dorota     ZK 6379 

Dcera čarodějek  
1 audiodisk (12 hod., 21 min.) MP3 -- Čte  Alena Pávková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Fantasy příběh o děvčátku, které má za úkol s pomocí 

několika Čarodějek zachránit Velké království.  

 

Tevis, Walter S.      ZK 6380 

Zpěv drozda  
1 audiodisk (12 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel – 

vědecko-fantastické romány 

Jedna z klasických sci-fi antiutopií. Děj je zasazen do 

daleké budoucnosti a je pochmurnou vizí lidské 

společnosti, ovládané roboty.  

  

 

 



Thákur, Rabíndranáth     ZK 6381 

Zahradník ; Dárek z lásky  
1 audiodisk (3 hod., 4 min.) MP3 -- Čtou Barbara 

Maňhalová, Rudolf Kvíz – bengálská poezie 

Indická milostná poezie 20. století.  

  

Theorin, Johan      ZK 6382/1-2  

Mlhy Ölandu  
2 audiodisky (16 hod., 45 min.) MP3 -- Čte František 

Dočkal – detektivní romány 

Brilantní detektivka, ve které se příběh začíná odvíjet v 

roce 1972, kdy beze stopy zmizí téměř šestiletý Jens. Po 

dvaceti letech se matka ztraceného chlapce spolu se svým 

otcem vracejí po něm na Öland pátrat.  

  

Thomas, Lewis      ZK 6383 

Myšlenky pozdě v noci  
1 audiodisk (14 hod., 29 min.) MP3 -- Čte Miloš Vavruška -- 

eseje  

Eseje amerického vědce a popularizátora vědy, ve kterých 

se věnuje otázkám medicínským, biologickým, 

společenskovědním a etickým.  

  

Thorvall, Kerstin      ZK 6384  

Jonáš a láska  
1 audiodisk (3 hod., 5 min.) MP3 -- Čte Jana Scheubová -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Novela o dětské lásce zachycuje příběh šestiletého, 

švédského chlapce, který celým svým srdcem přilne ke 

stejně staré dívce.  

  

 

 



Thurber, James      ZK 6385  

Filozof a ústřice : Muž ve středním věku na létající 

hrazdě : další bajky pro naši dobu  
1 audiodisk (11 hod., 7 min.) MP3 -- Čte Rudolf Pellar – 

americké povídky 

Dva soubory povídek, črt, parodií a bajek.  

  

Thurber, James      ZK 6386 

Karneval  
1 audiodisk (11 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Bohuslav Kalva -- 

humoristické povídky  

Sbírka povídek, bajek, úryvků z autobiografických knih 

jednoho z nejlepších amerických humoristů 20. století.  

  

Thurber, James      ZK 6387  

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.  

  

Thürk, Harry      ZK 6388/1-2 

Amok  
2 audiodisky (19 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

německé romány  

Autor v románě líčí události, které vedly k vojenskému puči 

v Indonésii v roce 1965 i kontrarevoluční teror, který 

následoval.  

  

Tichý, Jaroslav      ZK 6389 

Svícen dvanácti dervišů : perské pohádky a báje  
1 audiodisk (6 hod., 52 min.) MP3 -- Čte Hana 



Makovičková -- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Pohádky z exotické Persie. Ve všech vítězí moudrost a 

důvtip v duchu orientální tradice. Lidem pomáhají nejen 

zvířata, ale i oživené a lidským rozumem obdařené věci.  

  

Tintěrová, Ema      ZK 6390 

Veselé příhody kozy Lujzy a kocoura Bobka  
1 audiodisk (1 hod., 38 min.) MP3 -- Čte Daniela Bartáková 

-- zvukové záznamy pro děti a mládež  

Vyprávění pro děti.  

  

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)   ZK 6391  

Húrinovy děti  
1 audiodisk (7 hod., 3 min.) MP3 -- Čte Jiří Žák – fantasy 

romány 

Tolkienova Středozemě ožívá v hořkém příběhu zoufalství, 

beznaděje a nezvratného osudu, který s sebou nesou 

Húrinovy děti (Túrin a jeho sestra Nienör). Z původních 

Tolkienových textů sestavil knihu jeho syn Christopher 

Tolkien.  

  

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)   ZK 6392 

Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky  
1 audiodisk (12 hod., 25 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

fantasy romány  

Pohádka pro děti i dospělé líčí svět skřítků hobitů, kteří se 

vydají na válečnou výpravu proti zlu.  

  

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)   ZK 6393  

Kniha ztracených pověstí. Část 1  
1 audiodisk (15 hod., 51 min.) MP3 -- Čte Heda Čechová -- 

fantasy romány  

První část textů, které tvoří mytologii počátků Středozemě.  



  

Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel)  ZK 6394/1-2  

Silmarillion : mýty a legendy Středozemě  
2 audiodisky (17 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Vladimír Čech -- 

fantasy romány  

Mýty a legendy o vzniku fiktivní Středozemě, o národech, 

jež ji obývaly, a o osudech tří vzácných klenotů - silmarillů.  

  

Tomáš, František     ZK 6395  

Je sedm hodin středověkého času : postavy a 

příběhy ze začátků Svobodné Evropy  
1 audiodisk (8 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Jiří Kadlec – 

vzpomínky 

Drobné portréty pracovníků, kteří stáli u zrodu českého 

vysílání rádia Svobodná Evropa.  

  

Toole, John Kennedy     ZK 6396  

Spolčení hlupců  
1 audiodisk (18 hod., 20 min.) MP3 -- Čte Jiří Zavřel -- 

americké romány  

Satirická groteska z Ameriky šedesátých let 20. století 

vyniká kritickým postřehem, humorem, ale i výstředností 

hlavního hrdiny.  

  

Topol, Jáchym      ZK 6397  

Noční práce  
1 audiodisk (8 hod., 38 min.) MP3 -- Čtou Petr Vobecký, Jiří 

Klika – české romány 

Příběh dvou chlapců z Prahy se odehrává na sklonku 

šedesátých let 20. století v malé vesnici, kdesi v blízkosti 

hranic s Němci a Poláky.  

  

 



Topol, Jáchym      ZK 6398  

Sestra  
1 audiodisk (24 hod., 57 min.) MP3 -- Čte Jaroslav Doleček 

-- české romány  

Románová prvotina mladého autora je osobitou výpovědí 

člena skupiny mladých narkomanů o životě v bývalém 

Československu na konci 80. a počátku 90. let 20. století.  

  

Topol, Jáchym      ZK 6399  

Trnová dívka : příběhy severoamerických Indiánů  
1 audiodisk (5 hod., 56 min.) MP3 -- Čte Jiří Teper – 

sborníky 

Povídky severoamerických Indiánů a Eskymáků z 

nejstarších dob.  

  

Tóth, Barbara      ZK 6400  

Karel Schwarzenberg : životopis  
1 audiodisk (7 hod., 31 min.) MP3 -- Čte Dana Pilařová -- 

biografie  

Životopisný portrét Karla Schwarzenberga z pera rakouské 

novinářky a spisovatelky.  

  

 

 


