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Holdstock, Robert      ZK 5901  

Les mytág  
1 audiodisk (10 hod., 51 min.) MP3 -- ČteJakub Gottwald -- 

fantasy romány  

Příběh mladého muže, který po návratu z války poznává 

hrůzostrašné tajemství tajuplného lesa, na jehož okraji 

prožil své dětství. Autor zde komponuje realitu s 

legendami, a to jak se starými, tak s vymyšlenými.  

 

 

Keleová-Vasilková, Táňa    ZK 5902/1-2  

Dva životy  
2 audiodisky (12 hod., 40 min.) MP3 -- Čte Hana 

Rychetníková – slovenské romány 

Život je plný překvapení... Důkazem je i tento románový 

příběh o dvou rozdílných ženách, Anně a Veronice.  

  

 

Matocha, Vojtěch      ZK 5903  

Prašina. Černý merkurit  
1 audiodisk (8 hod., 16 min.) MP3 -- Čte Matouš Ruml -- 

dobrodružné romány  

Pokračování dobrodružného příběhu, který se odehrává v 

tajuplné části Prahy, zvané Prašina.  

  

 

 

 



Nesvadbová, Barbara     ZK 5904  

Hovory s doktory : 12 pohledů na zdraví, lásku, víru... 

a život  
1 audiodisk (6 hod., 28 min.) MP3 -- Čte Jaroslav Plesl -- 

rozhovory  

Autorka vyzpovídala dvanáct předních českých lékařů z 

nejrůznějších oborů - Hanu Pačesovou, Andreje Sukopa, 

Jana Marka, Jiřího Kříže, Roberta Lischkeho, Pavla Pafka, 

Radkina Honzáka, Jana Beneše, Cyrila Hoeschla, Jana 

Pirka, Petru Tesařovou a Antonína Pařízka.  

  

 

 

Ritter, William       ZK 5905  

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

detektivní romány  

Příběh detektiva, který se zabývá paranormálními jevy, 

překypuje troufalým vtipem a hororovou nadsázkou ve 

stylu Doktora Who a Sherlocka Holmese.  

  

 

 

Smýkal, Josef       ZK 5906  

Jak je ti, chlapče?, aneb, Črty o pramenech života, z 

čeho tryskají a jak se rozlévají v nás  
1 audiodisk (11 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Michal Roneš -- 

autobiografické vzpomínky  

Vzpomínková kniha významného pedagoga, který svůj 

život a práci věnoval pomoci zrakově postiženým.  

  

 



Szántó, Jakub       ZK 5907  

Za oponou války : zpravodajem nejen na Blízkém 

východě  
1 audiodisk (11 hod., 14 min.) MP3 -- Čte David Matásek -- 

reportáže  

Autor v knize přibližuje svou novinářskou práci a osobní 

svědectví s tím spojené, a to nejen ze zemí Blízkého 

východu.  

  

Bezděková, Zdeňka      ZK 5908  

Říkali mi Leni  
1 audiodisk (5 hod., 2 min.) MP3 -- Čte Tereza Marečková -- 

zvukové záznamy pro děti a mládež  

Křehký příběh desetileté české dívky, která byla za války 

dána na převýchovu do německé fašistické rodiny.  

  

Steinar Bragi       ZK 5909  

Planina  
1 audiodisk (4 hod., 41 min.) MP3 -- Čte Lukáš Hlavica -- 

islandské romány  

Příběh s hororovými prvky severských mýtů o čtveřici 

mladých cestovatelů, v němž hlavní roli hraje Island a jeho 

genius loci - samota, prázdný prostor a malý člověk proti 

nezměrné planině.  

  

Cílek, Roman       ZK 5910  

Oprátka za osm mrtvých  
1 audiodisk (9 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Eva Spoustová -- 

literatura faktu  

Psychologická sonda do duše dívky, která v roce 1973 v 

Praze na Letné úmyslně zabila nákladním autem osm 

nevinných lidí.  

  



Erben, Václav      ZK 5911  

Poklad byzantského kupce : případ kapitána Exnera  
1 audiodisk (4 hod., 36 min.) MP3 -- Rozhlasová úprava, 

průvodní slovo Eva Lenartová -- Obsahuje: Havárie -- Kufr 

plný lihu -- Noc s doktorem Soudkem -- Zhroucení Jaromíra 

Šedivky -- Co prozradí staré fotky -- Zločin Miroslava 

Martince -- Kde zemřela Jaroslava Holubová? -- Kam 

zmizelo zlato a stříbro? -- Kde je syn Jaroslavy Holubové? -- 

Rozuzlení. -- Čte Tomáš Jirman – detektivní romány 

Retrodetektivka, odehrávající se v prostředí 

archeologických vykopávek.  

 

 

Escobar Golderos, Mario     ZK 5912  

Osvětimská ukolébavka  
1 audiodisk (6 hod., 42 min.) MP3 -- Čte Vanda Hybnerová, 

Petr Lněnička – biografické romány 

Příběh Němky, Helene Hannemannové, která za 2. světové 

války dobrovolně následovala svoji romskou rodinu do 

cikánského tábora v Osvětimi. Román podle skutečného 

příběhu.  

  

 

Francis, Felix       ZK 5913  

Puls  
1 audiodisk (11 hod., 4 min.) MP3 -- Čte Simona 

Babčáková -- detektivní romány  

Detektivní případ o bezejmenném mrtvém, nalezeném na 

dostihové dráze.  

  

 

 



Gautam, Michaela      ZK 5914  

Mé nepálské lásky : příběh české holky, která na 

mateřské vybudovala milionovou firmu a dětský 

domov  
1 audiodisk (10 hod., 8 min.) MP3 -- Čte Marcela Šiková -- 

autobiografické příběhy  

Autobiografický román zakladatelky dětského domova v 

Nepálu a obchodu s módou Thao.  

  

 

 

Christie, Agatha       ZK 5915  

Mrtvá v knihovně  
1 audiodisk (6 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Otakar Brousek, 

Růžena Merunková – detektivní romány 

Detektivní příběh, ve kterém autorka popisuje a rozebírá 

případ mladé dívky v uzavřené společnosti anglického 

maloměsta.  

  

 

 

Ishikawa, Masaji      ZK 5916  

Řeka v temnotě : útěk jednoho muže ze Severní 

Koreje  
1 audiodisk (6 hod., 27 min.) MP3 -- Čte Vasil Fridrich – 

autobiografické příběhy 

Autor otevřeně líčí svou bouřlivou výchovu v dětství, třicet 

šest brutálních let strávených v totalitním režimu Severní 

Koreje, útěk, při němž málem přišel o život a nakonec 

problémy, s nimiž se musel vypořádat po  návratu do 

Japonska.  

  



Javořická, Vlasta      ZK 5917  

Bílá laň  
1 audiodisk (5 hod., 19 min.) MP3 -- Čte Lenka Veliká -- 

romány pro ženy  

Román o mladé, přísně vedené šlechtičně, která touží po 

lidském štěstí a normálním občanském životě.  

  

Nesbø, Jo       ZK 5918/1-2  

Nůž  
2 audiodisky (19 hod., 50 min.) MP3 -- Čte David Matásek -

- detektivní romány  

Dvanáctá kniha série případů Harryho Holea. Tentokrát je 

pro kdysi slavného kriminalistu probuzí horší než jindy. Na 

rukou i kalhotách má krev a z předchozího dne si 

nepamatuje vůbec nic.  

  

Pullman, Philip      ZK 5919/1-2  

Jeho temné esence. Svazek I, Zlatý kompas  
2 audiodisky (14 hod., 21 min.) MP3 -- Čte Martina Krátká -

- zvukové záznamy pro děti a mládež  

První část fantasy trilogie pro děti. Příběh nezkrotné a 

odvážné dívky o její nebezpečné cestě do ledové krajiny, 

tam, kde se ztrácejí děti.  

  

Vašíček, Arnošt       ZK 5920  

Setkání s tajemnem  
1 audiodisk (6 hod., 15 min.) MP3 -- Čte Tomáš Jirman -- 

populárně-naučné publikace  

Autor - známý záhadolog - v knize shromáždil svědectví lidí 

o setkání s přízraky, podivnými úkazy, neznámými silami a 

nadpřirozenými jevy.  

  

 


