
495  Děvčátko se sirkami

496  Císařovy nové šaty

497  Kráska a netvor

567  O Popelce

568  Šípková Růženka

569  Pohádky K. J. Erbena

570  Pohádky K. J. Erbena

604  Smoljak Ladislav:  Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna
1909

1 zvuková deska (75:41) : digital, stereo

607  Donutil Miroslav:  Historky z Provázku
1 zvuková deska (45:51) : digital

609  Smidak Emil F.:  Druhá řada písní
1 CD TT-50:03 : DDD

491  Pinocchio

492  Alenka v říši divů

493  Aládínova kouzelná lampa

494  Kocour v botách

SEZNAM ZVUKOVÝCH KNIH



717  Království pohádek

730  Menšík Vladimír:  Silvestry Vladimíra Menšíka
1 zvuková deska (čas neuveden) ;

737  Smoljak Ladislav:  Dlouhý, Široký a Krátkozraký
1 zvuková deska (53:29) : digital, stereo

762  Uhlíř Jaroslav:  Ať žijí duchové
1 zvuková deska (63:37) : digital

767/1,2    Verne Jules:  Dvacet tisíc mil pod mořem
2 zvukové desky (150:37) : digital, stereo
Vyprávění profesora Přírodovědeckého muzea v Paříži Pierra Aronnaxa, který se se svým sluhou Conseilem
a se statečným harpunářem Nedem Landem, nedobrovolně dostávají na palubu velkolepého Nautila -
vynálezu geniálního kapitána Nema.

768  Kirschner Miloš:  Hrátky a pohádky
1 zvuková deska (62:39) : digital, stereo
Hurvínkovy hrátky a pohádky.

769  Kincl Jaromír:  Rákosníček
1 CD (41:14) : AAD mono
Příhody neposedného skřítka Rákosníčka, který bydlí u rybníka Brčálníka, kde se pořád něco děje.

770  Broučci

783  Povídání o pejskovi a kočičce

664  Preussler Otfried:  Malá čarodějnice
1 zvuková deska (49:13) : digital, mono, (AAD)

665  Čtvrtek Václav:  Křemílek a Vochomůrka
1 zvuková deska (49 min., 30 sec.) : digital, mono

689/1,2    Smoljak Ladislav:  Švestka
2 zvukové desky (155:20) : digital, stereo
Cimrmanova hra Švestka ve dvou rozdílných obsazeních, v jejichž čele stojí vždy jiný člen umělecké dvojice
Smoljak - Svěrák.

716    Kubátová Marie:  Jak se dal Trautenberk na čáry máry
1 zvuková deska (67:29) : digital



834/2     Old Shatterhand

905  Šimek Miloslav:  Povídky.
1 zvuková deska (ca 58 min.) : digital, stereo

906  Čtvrtek Václav:  O Rumcajsovi, Cipískovi a vodníku Volšovečkovi
1 zvuková deska (77:55) : digital, stereo, Dolby system

907  Celba Jaroslav:  Byla jednou koťata
1 CD : DDD (65:31) +

910  Svěrák Zdeněk:  Akt
1 zvuková deska (74:46) : digital, stereo
Záznam divadelního představení Divadla Járy Cimrmana.

932  Dětské písně a říkadla II
1 zvuková deska (66:11) : digital, stereo, (ADD)

933  Dětské písně a říkadla III
1 zvuková deska (71:22) ;

997  Kolář Josef:  Kocourek Modroočko
1 zvuková deska (54:25) : digital
Rozhlasová hra pro děti o příhodách malého kocourka Modroočka a kočičím životě.

998  Košlerová Eva:  Další příběhy včelích medvídků 2
1 CD (69:08) : digital, AAD
Pokračování příhod dvou čmeláčků.

999  Štáchová Helena:  Hurvínek na dvoře lucemburském
1 zvuková deska (74:51) : digital, stereo
Hurvínkovy příběhy na dvoře lucemburském se snaží přiblížit dějiny zábavnou formou.

808  Němcová Božena:  Sedmero krkavců
1 zvuková deska (43:44) : digital
Dvě klasické pohádky pro děti.

812/1,2    Lasica Milan:  Náš priateľ René
2 zvukové desky (46:07 ; 50:19) : digital +

832    Smoljak Ladislav:  Blaník
1 zvuková deska (74:06) : digital, stereo
Záznam divadelního představení Divadla Járy Cimrmana.

834/1     Old Shatterhand



1000  Foglar Jaroslav:  Záhada hlavolamu
1 zvuková deska (79:31) : digital, stereo
Příběhy chlapecké skupiny Rychlých šípů.

1001  Defoe Daniel:  Robinson Crusoe
1 zvuková deska (78:53) : digital, stereo
Dobrodružné příhody anglického chlapce, který se po ztroskotání lodi zachrání na pustém ostrově.

1032  Smoljak Ladislav:  Posel z Liptákova
1 CD (53:55) : Stereo : digital, stereo, AAD

1057  Bohdalová Jiřina:  To nejlepší z -
1 zvuková deska (73:53) : digital
Čtyři pohádky v podání Jiřiny Bohdalové.

1107  Smoljak Ladislav:  Lijavec
1 zvuková deska (76:01) : analog, digital, stereo

1108  Štáchová Helena:  O Hurvínkovi a králi husitském
1 zvuková deska (64:51) : digital, stereo
Další Hurvínkovy příběhy.

1109/1,2    Dumas Alexandre:  Hrabě Monte Christo
2 zvukové desky (148:54) : digital, stereo

1110  Cooper James Fenimore:  Poslední Mohykán
1 zvuková kazeta (75 min., 42 sec.) : analog, stereo

1111  Štorch Eduard:  Osada havranů
1 zvuková kazeta (44:02) : analog, stereo, Dolby system

1113  Čtvrtek Václav:  Cesty formana Šejtročka
1 zvuková kazeta (70:48) : analog, stereo, digital, Dolby system

1170  Holzmann Felix:  10x Felix Holzmann
1 zvuková deska (71:10) : digital, mono
Humorné vyprávění komika Felixe Holzmanna.

1171  Miler Zdeněk:  Krtečkova dobrodružství
1 zvuková deska (61:50) : digital, stereo
Další z příběhů oblíbeného Krtečka.

1172  Šimková Božena:  Krkonošská pohádka
1 zvuková kazeta (77:43) : analog, stereo, Dolby system



1198    Náhlovský Josef Alois:  "lepší než DRÁTEM DO OKA"
1 zvuková deska (53:57) : digital

1199/1,2    Markov Petr:  Slunce, seno, jahody
2 zvukové desky (101:15) : digital

1236    Švandrlík Miloslav:  Draculův švagr
1 CD (78:54) : stereo, DDD
Výběr z knihy hororových a humoristických povídek.

1259    Steklač Vojtěch:  Boříkovy lapálie
1 zvuková deska (64:30) : digital, stereo
Veselé i napínavé příhody, které prožívá Bořík a jeho přátelé.

1260    Štíplová Ljuba:  Čtyřlístek v pohádce
1 zvuková deska (43:07) : digital, stereo
Pohádkové vyprávění o známém Čtyřlístku - Bobíkovi, Fifině, Pinďovi a Myšpulínovi, kteří jdou na svatbu
princezně a přitom pomohou vytrhnout řepu, přemoci draka a vzbudit princeznu. Příběhy jsou doplněny
písničkami.

1273    Čapek Josef:  Pejsek a kočička
1 zvuková deska (71:09) : digital
Výbor z pohádek známých autorů.

1285     Nejmilejší večerníčky 2
1 zvuková deska (68:37) : digital, stereo
Výběr z nejhezčích večerníčků pro děti.

1286    Čtvrtek Václav:  O Rumcajsovi, Mance a Cipískovi
1 zvuková deska (58:01) : digital
Pohádkové vyprávění o jičínském ševci, který se dal na loupežnické řemeslo, o jeho loupežnických
kouscích, Mance a Cipískovi.

1287    Lamková Hana:  Káťa a Škubánek
1 zvuková deska (77:03) : digital, stereo
Příběhy dvou nerozlučných přátel, holčičky Káti a pejska Škubánka.

1288    Jirásek Alois:  Staré pověsti české
1 zvuková deska (72:10) : digital, stereo

1290    Nezdařil Ladislav:  Horní chlapci
1 zvuková deska (55:02) : digital



1298    Čtvrtek Václav:  O Rumcajsovi a jeho synku Cipískovi
1 zvuková deska (75:57) : digital, stereo
Pohádkové vyprávění o jičínském ševci, který se dal na loupežnické řemeslo, o jeho loupežnických kouscích
a synkovi Cipískovi.
 
1299    Čtvrtek Václav:  O makové panence a motýlu Emanuelovi
1 zvuková deska (48:39) : digital, stereo
Pohádkové příběhy z říše květin a broučků.
 
1300    Kafka Jiří:  Tajemný hrad v Karpatech
1 zvuková deska (47:35) : digital, mono
Romantický a napínavý příběh z Transylvánských Alp se odehrává na starém hradě, který je opředen
strašidelnými pověstmi.
 
1301    Erben Karel Jaromír:  Pohádky pro všechny děti
1 zvuková deska (70:35) : digital, stereo
Výběr z klasických pohádek pro nejmenší děti.
 
1311    Holzmann Felix:  Ještě 10x Felix Holzmann
1 zvuková deska (70:43) : digital, mono
Humorné vyprávění komika Felixe Holzmanna.
 
1312    Poláček Karel:  Bylo nás pět
1 zvuková deska (75:20) : digital
Románová kronika malého města viděna očima školáka Petra Bajzy. V jeho vyprávění, mísícím školské
knižní fráze s obecným jazykem, ožívají klukovská dobrodružství i prohřešky dospělých.
 
1315/1,2     To nejlepší ze Švejka v podání Jana Wericha I. - II.
 
 
1322     Český rok v rumunském Banátu
 
 
1324     Pohádky Aloise MIkulky vypráví Miroslav Donutil
 
 
1340    Šimek Miloslav:  Povídky 2
1 zvuková deska (65:34) : digital, stereo
Výběr z povídek Šimka a Grossmanna.
 
1342    Štorch Eduard:  Lovci mamutů
1 zvuková deska (76:12) : digital, stereo
Napínavý román líčí život skupiny lidí žijících v jihomoravské krajině starší doby kamenné. Hlavním hrdinou
je chlapec Kopčem a jeho kamarádi.
 



1343    Petiška Eduard:  Řecké báje a pověsti
1 zvuková deska (73:32) : digital, stereo
Vybrané staré řecké báje a pověsti podle zpracování Eduarda Petišky.

1344     Nejkrásnější pohádky
1 CD audio (65:59) : digital

1345    Čapek Karel:  Pohádka pošťácká
1 zvuková kazeta (44:21) : analog
Šofér Frantík poslal své milé Mařence psaníčko a zapomněl na obálku napsat adresu, takže pan pošťák
chodil celý rok a hledal, komu psaní doručit.

1346  Čtvrtek Václav:  Kočičiny kocourka Damiána.
1 zvuková deska : digital +

1356  Hofman Ota:  Pan Tau
1 zvuková deska (42:44) : digital, mono, (AAD)

1373  Povídky

1374  A znovu Maxipes Fík

1375  Bob a Bobek

1376  Čtvrtek Václav:  Jak Křemílek a Vochomůrka hospodařili
1 zvuková deska (54:44) : digital, stereo
Veselé příběhy nerozlučných kamarádů Křemílka a Vochomůrky.

1404  Školák Kája Mařík

1407  Císařův Hurvínek a Hurvínkův císař

1412  Čtvrtek Václav:  O víle Amálce
1 zvuková deska (78:11) : digital, stereo
Pohádkové příběhy víly Amálky.

1423  Návštěvní den 4



1425/1,2    Dumas Alexandre:  Tři mušketýři
2 zvukové desky (104:15) : digital, stereo
Historický román z Francie popisuje dobrodružné příběhy čtyř nerozlučných přátel na dvoře krále Ludvíka
XIII.
 
1426     Syn lovce medvědů
 
 
1430     Pohádky o vodnících, rusalkách a divém muži
 
 
1449     Povídky
 
 
1450    Menšík Vladimír:  Výběr nejlepších vystoupení a jiná vyprávění
1 zvuková deska (69:10) : digital
Veselé historky Vladimíra Menšíka.
 
1465/1,2    Vondrovic Tomáš:  Cesta kolem světa za 80 dní
2 zvukové desky (151:33) : digital, stereo
Příběhy znamenitého anglického gentlemana Fogga, plné dobrodružství a svérázného humoru.
 
1466    Čapek Karel:  Dášeňka
1 zvuková deska (45:44) : digital, stereo
Půvabné vyprávění o příhodách malého foxteriéra Dášeňky.
 
1467    Šrut Pavel:  Bob a Bobek - králíci z létajícího klobouku
1 zvuková deska (74:52) : digital, stereo
Příběhy dvou králíků známých z televizní obrazovky.
 
1468    Sekora Ondřej:  Příhody Brouka Pytlíka
1 zvuková deska (74:25) : digital, stereo
V příbězích ze života broučků líčí autor trampoty známého poplety brouka Pytlíka, nejlepšího kamaráda
Ferdy Mravence.
 
1470    Nepil František:  Dobrá a ještě lepší jitra
1 zvuková deska (66:20) : digital, stereo
Cyklus humorně laděných fejetonů o vztazích mezi lidmi.
 
1471/1,2    Verne Jules:  Patnáctiletý kapitán
2 zvukové desky (101:14) : digital, stereo
Dobrodružství trosečníků velrybářské lodi na africkém pobřeží, v jejímž čele je statečný chlapec, lodní
plavčík.
 
1472    Werich Jan:  Fimfárum a tři další pohádky
1 CD TT-70:01 : DDD
 



1473    Werich Jan:  Rozum a Štěstí a 2 další pohádky
1 zvuková deska (75:44) : digital, stereo
Soubor moderních pohádek pro děti i dospělé představuje parafráze na známé české a světové pohádkové
motivy.
 
1474    Werich Jan:  František Nebojsa a 4 další pohádky
1 zvuková deska (75:08) : digital, stereo
Soubor moderních pohádek pro děti i dospělé představuje parafráze na známé české a světové pohádkové
motivy.
 
1475    Werich Jan:  Tři veteráni
1 zvuková deska (69:41) : digital, stereo
Moderní pohádka pro děti i dospělé je známá i z filmového zpracování.
 
1482    Němcová Božena:  O perníkové chaloupce a pět dalších pohádek Boženy
Němcové
1 zvuková deska (66:49) : digital, stereo
Šest klasických pohádek od Boženy Němcové.
 
1483    Munková Alena:  Štaflík a Špagetka
1 zvuková deska (75:06) : digital, stereo
Veselé vyprávění o dvou psích kamarádech známých z televizních večerníčků. Štaflík a Špagetka se vydali
do světa, při jejich putování je neustále doprovází drzá vrána, která když nepomůže, tak aspoň uškodí.
 
1486    Walló Olga:  Sněhurka a sedm trpaslíků
1 zvuková deska (70:32) : digital, stereo
Zlá královna se dozvídá, že její půvab daleko převyšuje nevlastní dcera, Sněhurka. Proto se jí chce zbavit.
Sněhurka na útěku narazí na chaloupku, kde žije 7 trpaslíků. Vzájemné setkání změní osudy každého z
nich.
 
1488    Miler Zdeněk:  O zvědavém štěňátku
1 zvuková deska (63:34) : digital, stereo
Veselé příhody malého neohrabaného štěňátka, které získává první životní zkušenosti.
 
1489    Saint-Exupéry Antoine de:  Malý princ
1 zvuková deska (77:39) : digital, audio
Básnická pohádka o tajemství čistého srdce, o dobru a kráse, představuje jedno z nejslavnějších děl
moderní světové literatury.
 
1490    Suchý Jiří:  Povídky
1 zvuková deska (67:16) : digital
 
1491    Svěrák Zdeněk:  Lotrando a Zubejda
1 zvuková deska (67:44) : digital
Filmová pohádka na motivy pohádek Velké loupežnické a O princezně solimánské.
 



1494     Čochtan vypravuje a další slavné komické scénky
1 zvuková deska (73:38) : digital, stereo
Slavné komické scénky populárních herců.
 
1502/1,2    Illík Drahomír:  Vinnetou
2 zvukové desky (148:10) : digital, stereo
Dobrodružné příběhy slavného náčelníka Apačů Vinnetoua a jeho bílého bratra Old Shatterhanda.
 
1505    Lamková Hana:  Káťa a Škubánek zase spolu
1 zvuková deska (74:54) : digital, stereo
Pokračování příběhů dvou nerozlučných přátel, holčičky Káti a pejska Škubánka.
 
1522     Žofka
 
 
1524    Krejča Miroslav:  Dva roky prázdnin
1 zvuková deska (76:14) : digital, stereo
Příběh chlapců, kteří si vyjeli na krátký prázdninový výlet jachtou na moře. Bouře je zahnala daleko od
domova a ztroskotali na pustém ostrově.
 
1525     Ferda Mravenec a jeho největší hity
 
 
1529     Budulínek a sedm dalších pohádek
 
 
1530    Čtvrtek Václav:  Jak si Křemílek a Vochomůrka věděli se vším rady
1 zvuková deska (55:08) : digital, stereo
Veselé příběhy nerozlučných kamarádů Křemílka a Vochomůrky.
 
1531     Ocelové město
 
 
1532     Jak Bzuk a Ťuk putovali za sluníčkem
 
 
1551     Ferda Mravenec doma a v cizích službách
 
 
1557    Kirschner Miloš:  Hurvínkova abeceda slušného chování
1 zvuková deska (71:02) : digital, stereo
Dobrodružství Spejbla a Hurvínka s abecedou slušného chování.
 
1558     Hurvínkova strašidýlka
 
 



1559    Nepil František:  Hurvínek skloňuje kočku
1 zvuková deska (63:12) : digital, stereo
Povedená dobrodružství Spejbla a Hurvínka s češtinou.
 
1580     Vánoce u Spejblů
1 zvuková deska (78:20) : digital, stereo
Vánoční příběhy Spejbla a Hurvínka.
 
1587     Michal z Kouzelné školky
 
 
1591    Malinský Zbyněk:  Šťastné a veselé-
1 zvuková deska (68:03) : digital, stereo
Devět moderních pohádek s vánočním motivem.
 
1592    Smoljak Ladislav:  Afrika
1 zvuková deska (77:51) : digital, stereo
Čtrnáctá Cimrmanova hra nás zavede do nitra kontinentu téměř nedotčeného civilizací. Čeští cestovatelé se
tu setkají s podivným kmenem lidojedů a málem skončí na jejich jídelním lístku.
 
1600     Krtečkova dobrodružství
 
 
1664    Macourek Miloš:  Mach, Šebestová & kouzelné sluchátko
1 zvuková kazeta (75:37) : digital, stereo, Dolby system
 
1684    Skupa Josef:  Klasický Spejbl a Hurvínek Josefa Skupy 2
1 zvuková deska (68:44) : digital
Původní příběhy Spejbla a Hurvínka od Josefa Skupy.
 
1685    Čechura Rudolf:  Maxipes Fík jde do světa
1 zvuková deska : digital, stereo
 
1686    Košlerová Eva:  Pučmeloud a včelí medvídci
1 zvuková deska (60:25) : digital
Příběhy včelích medvídků.
 
1715/1,2    Dousková Irena:  Hrdý Budžes
2 zvukové desky (115:35) : digital, stereo
Autorka dětskýma očima zaznamenala v ironizující, komické a naivní nadsázce život jedné herecké rodiny
za normalizace.
 



1716/1,2,3    Tolkien J. R. R.:  Hobit
3 zvukové desky (237:26) : digital
Fantasy román z fiktivní dávné Středozemě vypráví pohádkový příběh o velké cestě družiny trpaslíků a
hobita Bilba Pytlíka za uloupeným pokladem. Tato kniha je počátkem rozsáhlého cyklu příběhů, legend a
mýtů Pán prstenů a Silmarillion.
 
1724    Sekora Ondřej:  Veselé příběhy města Kocourkova
1 zvuková deska (65:12) : digital
 
1725    Smoljak Ladislav:  Cimrman před branami hudby
1 zvuková deska (63:10) : digital, stereo
 
1752    Jaroš Jiří:  Čertovské pohádky 1
1 zvuková deska (58:23) : digital
Pohádky o čertech na motivy českých pohádek.
 
1766/1,2     Bible pro malé i velké
2 zvukové desky (158:22) : digital
 
1767/1,2     Bible pro malé i velké
2 zvukové desky (130:51) : digital
Padesát příběhů z Bible - Nového zákona.
 
1768    Šaloun Emil:  Pohádky o skřítku Racochejlovi
1 zvuková deska (45:34) : digital
Pohádky o skřítku Racochejlovi.
 
1771/1,2    Rosten Leo Calvin:  Pan Kaplan má stále třídu rád
2 zvukové desky (148:34) : digital, stereo
Jazykové přemety a vynálezy pana Kaplana, který se spolu s dalšími přistěhovalci učil jazyku nové vlasti.
 
1776    Townsend Sue:  Tajný deník Adriana Molea
1 zvuková deska (78:00) : digital, stereo
Humorně podané příběhy čtrnáctiletého chlapce, jeho rodiny a anglické společnosti na počátku 80. let.
 
1784    Šlampa Libor:  Dětské muzikály
1 zvuková deska (43:11) : digital
 
1793/1,2    Twain Mark:  The adventures of Tom Sawyer
2 zvukové desky (158:26) : digital
Příběhy Toma Sawyera v angličtině.
 
1795    Menšík Vladimír:  Silvestry Vladimíra Menšíka I
1 zvuková deska (46:47) : digital
Výběr ze silvestrovských programů s Vladimírem Menšíkem.
 



1796    Lada Josef:  Mikeš
1 zvuková deska (75:50) : digital, stereo
Příhody a pohádková dobrodružství Mikeše, kocoura, který mluvil.
 
1817    Tušl Jiří:  Bílý tesák
1 zvuková deska (79:28) : digital, stereo
Dobrodružný román o osudech Bílého tesáka, samotářského míšence vlka a psa, zachycuje jeho život od
štěněcích krůčků v rodné jeskyni až po tvrdé zápasy dospělého severského psa.
 
1818    Spanlangová Dagmar:  Pohádky ovčí babičky a bílého beránka
1 zvuková deska (74:40) : digital, stereo
Veselé pohádky o chytrém beránkovi, kterého si děti oblíbily v televizních večerníčcích.
 
1819    Twain Mark:  Dobrodružství Toma Sawyera
1 zvuková deska (62:31) : digital, mono
Jeden z nejlepších románů klasika americké literatury. Líčí dobrodružství chlapců v malém americkém
městě v polovině 19. století.
 
1820    Hercíková Iva:  Nové příběhy o zvědavém štěňátku
1 zvuková deska (54:01) : digital, stereo
Pokračování veselých příhod malého neohrabaného štěňátka, které získává první životní zkušenosti.
 
1824/1,2    Doyle Arthur Conan:  Pes baskervillský
2 zvukové desky (135:56) : digital
Klasická detektivka, jejíž strašidelný děj se odehrává na anglickém venkově. Hlavním hrdinou je detektiv
Sherlock Holmes.
 
1829    Lindgren Astrid:  Děti z Bullerbynu
1 zvuková deska (62:44) : analog
Knížka plná rodinné pohody, veselí, her, ale i dětských trápení, vypráví o životě dětí na švédském venkově v
průběhu celého roku.
 
1831    Lindgren Astrid:  Vánoce v Bullerbynu
1 zvuková deska (62:44) : analog
Co všechno se může přihodit o Vánocích vypráví knížka plná rodinné pohody, veselí, her, ale i dětských
trápení ze života dětí na švédském venkově.
 
1842     Hurvínkovy přírodozpytné výlety
1 zvuková deska (64:58) : digital, stereo
Povedená dobrodružství Spejbla a Hurvínka na přírodozpytných výletech.
 
1845    Marek Jiří:  Autopohádky
1 zvuková deska (70:22) : digital
 



1846    Twain Mark:  Dobrodružství Huckleberryho Finna
1 zvuková deska (44:54) : digital, stereo
Jeden z nejlepších románů klasika americké literatury. Líčí dobrodružství chlapců v malém americkém
městě v polovině 19. století.
 
1849    Milne Alan Alexander:  Medvídek Pú
1 CD (53:25) ;
Příhody malého chlapce a jeho oživlých hraček - medvídka, králíčka, prasátka a jiných.
 
1850    Milne Alan Alexander:  Zátiší Medvídka Pú
1 zvuková deska (71:58) : digital
Humorné příběhy Kryštůfka Robina, jeho medvídka a domácích i divokých zvířátek.
 
1851    Milne Alan Alexander:  Medvídek Pú a Tygr
1 zvuková deska (68:34) : digital
Příběhy zvířecích kamarádů a jejich setkání s Tygrem.
 
1867    Štáchová Helena:  Hurvínek plete páté přes deváté
1 zvuková deska (68:36) : digital, stereo
Hurvínkovy veselé popletené příhody.
 
1869    Asquith Ros:  Průvodce usoužených puberťáků láskou
1 zvuková deska (76:39) : digital, stereo
Populární průvodce pro teenagery, který je vysvětlující abecedou lásky.
 
1874    Košlerová Eva:  Pohádky ze ZOO
1 zvuková deska (74:03) : digital
Pohádky ze zoologické zahrady.
 
1875     Nejkrásnější české pohádky
1 zvuková deska (71:51) : digital
Výběr pěti známých českých pohádek.
 
1907    Kraus Jan:  Kraus a blondýna
1 zvuková deska (73:00) : digital, stereo
Záznam z rozhlasového pořadu Jana Krause a Kateřiny Hamrové.
 
1909    Fulghum Robert:  Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v
mateřské školce
1 zvuková deska (68:09) : digital, stereo
Drobné příběhy, úvahy, zamyšlení a filozofické postřehy z každodenního života.
 
1910    Nepil František:  Pohádková lampička
1 zvuková deska (ca 47 min.) : digital, stereo
Čtyři pohádky Františka Nepila.
 



1912  Kubátová Marie:  O Nedoubkovi
1 zvuková kazeta (56:32) : analog, stereo
Půvabné vyprávění o skřítku Nedoubkovi a jeho pohádkách, které vypráví dětem v babiččině zahrádce.

1913  Bláhová Dagmar:  Z klokaní kapsy, aneb, Pohádky před spaním
1 zvuková deska (58:26) : digital
Australské pohádky na motivy lidových pověstí původních obyvatel Austrálie.

1920  Štáchová Helena:  Hurvínkova Babička
1 zvuková deska (65:36) : digital, stereo
Další z Hurvínkových příběhů.

1928  Cinger František:  Šťastné blues, aneb, Z deníku Jaroslava Ježka
1 zvuková deska (76:06) : digital
Úryvky z deníku hudebního skladatele Jaroslava Ježka Ježek, Jaroslav,.

1929/1-19     Bible (16)
16 CD
Bible.

1934    Šabach Petr:  Občanský průkaz
1 zvuková deska (280:00) : digital, MP3
Autor v hrůze vzpomíná na léta, kdy se i cesta s odpadky do popelnice před dům, bez občanského průkazu
mohla stát osudovou. Volně inspirován Stendhalem dělí policisty, kteří nám znepříjemňovali život, na
švestkově modré, zelené, neviditelné a ty ostatní.

1941/1,2,3    Tolkien J. R. R.:  Pán prstenů
3 zvukové desky (212:34) : digital
Dramatický a spletitý příběh o kouzelném prstenu, který hraje klíčovou roli v boji mezi silami dobra a zla v
dávnověké Středozemi.

1943  Čechura Rudolf:  Divoké sny maxipsa Fíka
1 zvuková deska (72:05) : digital, stereo
Maxipes Fík zažívá ve snech řadu dobrodružství.

1945  Zikmund Miroslav:  Životem křížem krážem
1 zvuková deska (72:02) : digital
Rozhovor s Miroslavem Zikmundem nejen o cestování.

1954  Kubes Miroslav:  "Kamila"
1 zvuková deska (30:01) : digital
Beatnická próza výrazné prostějovské osobnosti 70. let.

1973  Štáchová Helena:  Hurvínkovy večerníčky
1 zvuková deska (74:54) : digital, stereo
Řada humorných situací a písniček.



1974  Kirschner Miloš:  Pozor, taťulda kouše
1 zvuková deska (62:24) : digital, stereo
Oblíbené příběhy Spejbla a Hurvínka.

1975  Košlerová Eva:  Nové příběhy a písničky včelích medvídků 3
1 zvuková deska (61:50) : digital, stereo
Nové příběhy a písničky včelích medvídků.

1976  Nepil František:  Hurvínek a drak
1 zvuková deska (45:07) : digital, stereo
Humorná parafráze na klasickou dračí pohádku.

1985  Paulová Jana:  Jak běžet do kopce
1 zvuková deska (4:23:19) : digital, MP3
Autobiografické vyprávění herečky Jany Paulové.

1986  Hrubešová Eva:  Toulky pražskou minulostí
1 zvuková deska (3:37:27) : digital, MP3
Soubor více než sto let starých kreseb pražských objektů, náměstí a ulic doprovázen poutavě psaným
textem Praha (Česko).

1987    Švihálek Milan:  Zapomenuté výpravy
1 zvuková deska (16:35:56) : digital, MP3
Příběhy mnoha, často zapomenutých, českých cestovatelů, kteří se v průběhu 20. století v touze po
dobrodružství vydali poznat svět na vlastní pěst.

1989    Fermine Maxence:  Černé housle
1 zvuková deska (2:05:13) : digital, MP3
Snový román je inspirovaný křehkým světem hudby, která pomáhá sblížit dva přátele v nenapodobitelné
atmosféře chátrajících Benátek na sklonku 18. století.

1990    Mahler-Werfel Alma Maria:  Můj život
1 zvuková deska (15:34:17) : digital, MP3
Autorčiny vzpomínky můžeme číst několikerým způsobem. Jako deník milostných vztahů, nebo jako zpověď
milující, ale především nesčíslněkrát milované krásky, anebo jako otevřenou výpověď jedné rakouské
dívenky z dobré rodiny, která popletla hlavu nejméně pěti velikánům světové kultury.

1991    Stout Rex T.:  Právo na smrt
1 zvuková deska (6:25:36) : digital, MP3
Detektivní příběh.

1992    Davenport Marcia:  Mozart
1 zvuková deska (13:41:18) : digital, MP3
Monografie je citlivým a důkladným průvodcem skladatelovým životem a dílem.



1993    Collins Wilkie:  Žlutá maska
1 zvuková deska (17:44:20) : digital, MP3
Soubor detektivních novel.
 
1994    Christie Agatha:  3x Hercule Poirot
1 zvuková deska (24:33:02) : digital, MP3
Tři detektivní příběhy Vražda v Orient?expresu, Vražda podle abecedy a Smrt staré posluhovačky.
 
1996    Simenon Georges:  Doktůrek
1 zvuková deska (18:18:18) : digital, MP3
Rozsáhlý detektivní román o třinácti komponovaných kapitolách, jehož hrdinou je detektiv ? amatér,
francouzský vesnický lékař.
 
1997    Carrick Peter:  Barbra Streisandová
1 zvuková deska (8:00:06) : digital, MP3
Poutavý životopis jedné z nejvýraznějších osobností americké pop?music a showbyznysu mapuje její
závratnou kariéru Streisand, Barbra,.
 
1998    Kraus Ivan:  Číslo do nebe
1 zvuková deska (74:34) : digital
Humorné povídky o rodinných vztazích, politice a jiných katastrofách, které v posledních padesáti letech
potkaly Československo, v podání autora.
 
1999    Bailey Hilary:  Paní Rochesterová
1 zvuková deska (7:40:01) : digital, MP3
Pokračování slavného románu Ch. Bronteeové Jana Eyrová dotváří osudy této hrdinky po deseti letech
šťastného a klidného manželství.
 
2000    Dailey Janet:  Maškaráda
1 zvuková deska (14:01:15) : digital, MP3
Román pro ženy s dramatickou zápletkou se odehrává v New Orleansu mezi jednotlivými příslušníky rodiny
bohatého rejdaře.
 
2001    Stanley Henry Morton:  Jak jsem našel Livingstona
1 zvuková deska (6:35:44) : digital, MP3
Vyprávění žurnalisty, který byl pověřen vedením výpravy do nitra Afriky s cílem najít zmizelého doktora
Livingstona.
 
2002    Šimek Miloslav:  Putování s oslem
1 zvuková deska (5:36:13) : digital, MP3
Humoristická vyprávění o prázdninových putováních Miloslava Šimka, Josefa Fouska a jejich přátel po
Šumavě.
 
2003    Vondruška Vlastimil:  Dýka s hadem, aneb, Tři zločiny, které rozřešil
královský prokurátor Oldřich z Chlumu léta Páně 1269
1 zvuková deska (13:22:41) : digital, MP3
Detektivní román z Čech 13. století, v němž mladý královský prokurátor vyšetřuje složitý případ několika
vražd.
 



2004    Vlady Marina:  Vladimír, aneb, Zastavený let
1 zvuková deska (7:41:41) : digital, MP3
Vzpomínky francouzské herečky Mariny Vladyové na život s hercem a písničkářem Vladimírem Vysockým.
 
2005    Nižnánsky Jozef:  Žena dvou mužů
1 zvuková deska (13:46:48) : digital, MP3
Historický milostný příběh s dobrodružnými prvky je samostatným pokračováním románu "Čachtická paní".
 
2006    Wood Barbara:  Hippokratova přísaha
1 zvuková deska (16:10:18) : digital, MP3
Pestré životní osudy tří mladých žen ? lékařek, jejichž snahou je především uspět ve svém náročném
povolání.
 
2024     Jak Hurvínek do lesa volá, tak se Spejbl ozývá
1 zvuková deska (60:26) : digital, mono, stereo
 
2026     Bejbypank
1 zvuková deska (38:20) : digital, MP3
 
2041    Doyle Arthur Conan:  15 případů Sherlocka Holmese
1 zvuková deska (261:00) : digital, MP3
Patnáct detektivních případů Sherlocka Holmese.
 
2042    Doyle Arthur Conan:  15 případů Sherlocka Holmese podruhé
1 zvuková deska (302:00) : digital, MP3
Patnáct detektivních případů Sherlocka Holmese.
 
2043    Hašek Jaroslav:  František Filipovský čte povídky Jaroslava Haška
1 zvuková deska (75:02) : digital
 
2044    Mrštík Alois:  Maryša
1 zvuková deska (64:23) : digital
Drama dívky Maryši provdané proti její vůli za vdovce Vávru.
 
2045    Hrabal Bohumil:  Obsluhoval jsem anglického krále
1 zvuková deska (391:00) : digital, MP3
Nejslavnější autorův román zachycuje životní dráhu číšníka a hoteliéra v okolnostech politických zvratů 20.
století. Od dvacátých do padesátých let prožívá svůj příběh od mládí snaživý a podnikavý muž, který touží
po bohatství, po lásce a uznání ve své profesi, a poznává život od vybrané společnosti a velkého světa po
vězení a osamocení v opuštěném pohraničí, kde končí jako cestář.
 
2046    Nepil František:  Jak budovat chalupu
1 zvuková deska (56:06) : digital, stereo, mono
Úsměvné vyprávění Františka Nepila.
 



2047    Nepil František:  Lipová alej
 
 
2048    Nepil František:  Pistolník
1 zvuková deska (57:33) : digital, mono
Fejetony Františka Nepila vyjadřující jeho vřelý vztah k domovu a rodnému jazyku.
 
2050    Simenon Georges:  Maigret chystá léčku
1 zvuková deska (56:06) : digital, mono
Komisař Maigret vede pátrání po brutálním vrahovi mladých žen.
 
2051    Simenon Georges:  Maigret
1 zvuková deska (66:30) : digital, stereo
Komisař Maigret řeší případ záhadné vraždy, nenadálého dědictví a tajemných rodinných souvislostí.
 
2052/1-6    Galsworthy John:  Sága rodu Forsytů 1.-6
6 zvukových desek (396:00) : digital
Galsworthyho román je kritickým zobrazením měšťácké společnosti viktoriánského rozkladu buržoazní
rodiny, zahrnuje život tří generací rodu Forsytů.
 
2053    Verne Jules:  Vynález zkázy
1 zvuková deska (76:52) : digital
Vědeckofantastický dobrodružný román o osudu vynálezu zkázy.
 
2054    Komárek Vladimír:  "Jen krátká návštěva potěší"
1 zvuková deska (72:54) : digital
Záznam besedy s Vladimírem Komárkem ve Frýdku-Místku, Lyře Pragensis a na návštěvě u malíře v
Nedvězí.
 
2055/1-6    Shakespeare William:  Sonety
6 zvukových desek : digital
Sonety nejslavnějšího alžbětinského dramatika s průvodním slovem Martina Hilského a v interpretaci Scotta
Bellefeuillea a Pavla Soukupa. Básnické a meditativní dílo oslavující lásku i ženu.
 
2058    Berger Jan:  Král Ječmínek
1 zvuková deska (79:51) : digital
V hanáckém nářečí převyprávěná stará pověst z doby křesťanské o hanáckém králi Ječmínkovi.
 
2059/1,2    Boudová Nela:  Eliška a Korálníčci
2 zvukové desky : digital
Knižní prvotina herečky Nely Boudové vypráví příhody šestileté holčičky Elišky a jejích oblíbených červených
korálků, které se vždy v noci proměňují v kamarády Korálníčky, malé roztomilé skřítky.
 
2061    Burian Vlasta:  Vlasta Burian
1 zvuková deska (77:45) : digital mono
Nejlepší scénky a písničky v podání Vlasty Buriana.
 



2063    Durrell Gerald Malcolm:  O mé rodině a jiné zvířeně (výběr
1 zvuková deska (78:07) : digital
Nejproslulejší kniha zobrazuje několik let, které autor jako chlapec trávil s rodinou na ostrově Korfu.
 
2065    Taragel Dušan:  Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče
1 zvuková deska (76:08) : digital, stereo
Pohádky pro neposlušné děti a jejich rodiče.
 
2066    Hašek Jaroslav:  Škola humoru
1 zvuková deska (211:38) : digital, audio, MP3
Výbor z Haškových záludných humoresek.
 
2067/1,2,3    Hulpach Vladimír:  Rytíři krále Artuše
3 zvukové desky (237:47) : digital
Pověsti o králi Artušovi, který hájil Británii proti vetřelcům. Vyprávění o kouzelníkovi Merlinovi, panu
Lancelotovi, Guenevře, Gawainovi a Zeleném rytíři, Percivalovi a výpravě za Svatým grálem.
 
2068    Kipling Rudyard:  Bajky i nebajky
1 zvuková deska (67:00) : digital
Výběr pěti hravých a vynalézavých pohádek.
 
2069    Lindgren Astrid:  Pipi Dlouhá punčocha
1 zvuková deska (75:00) : digital
Veselá dobrodružství zrzavé holky s pěkně proříznutou pusou a nevyčerpatelnou fantazií, která prožívá
spolu s dalšími dětmi v malém švédském městečku.
 
2070    Mácha Karel Hynek:  Máj
1 zvuková deska (71:19) : digital, audio, MP3
Lyrickoepická básnická skladba, klasické dílo české romantické poezie.
 
2072    Nezval Vítězslav:  Manon Lescaut
1 zvuková kazeta : analog, stereo
Nezvalo dramatické zpracování starého francouzského příběhu o frivolní krásce Manon.
 
2073     Pohádky o mašinkách
1 zvuková deska (66:11) : digital
Pohádky o mašinkách a kouzelníku Zababovi.
 
2075    Klásek Martin:  Hurvínek a zrcadlo
1 zvuková deska (78:39) : digital
Hurvínka zavede jeho druhé já ze zrcadla do světa pohádek.
 
2077    Kirschnerová Denisa:  O praštěném Hurvínkovi
1 zvuková deska (70:38) : digital, stereo
Hurvínek se praštil do hlavy a vzniklo z toho podivuhodné dobrodružství, v němž Hurvínek vystupuje jako
příkladný, ba vzorově kladný hrdina.
 



2080/1,2,3    White E. B.:  Kristýnčina pavučina
3 zvukové desky (199:22) : digital
Dojemný příběh přátelství prasátka Vilíka a pavoučka Kristýnky, ve kterém je mnoho životní moudrosti. Děj
má spád a nepostrádá humor, nadhled, ani napětí.

2082/1,2    Ruiz Zafón Carlos:  Stín větru
1 zvuková deska (20:01:44) : digital, MP3
Romantický příběh s prvky gotického románu o pátrání po tajemném autorovi staré knihy se odehrává v
Barceloně na počátku 20. století a svým dějem zasahuje i do minulosti.

2083    Simmel Johannes Mario:  Tajný chléb
1 zvuková deska (8:21:20) : digital, MP3
Nostalgický příběh z poválečné Vídně, kde se několik opuštěných, vyčerpaných a zklamaných lidí rozhodne
postavit vlastní dům.

2084/1,2    Sienkiewicz Henryk:  Křižáci 1
2 zvukové desky (34:42:45) : digital, MP3
Románová epopej zachycující boj polského národa proti expanzi řádu německých rytířů na počátku 15.
století. Dílo vrcholí bitvou u Grünwaldu roku 1410, kde výkvět polské šlechty za pomoci Litevců, Čechů a
Rusů křižácká vojska rozdrtil.

2085    Bernstein Marcelle:  Tělo a duše
1 zvuková deska (18:12:47) : digital, MP3
Hrdinka románu, sestra Gabriel, vstoupila do kláštera z upřímné oddanosti k Bohu jako mladé děvče a
třináct let se ukázněně podrobovala tvrdé řeholi uzavřeného řádu. Kolem svých třicátých let prodělává
období, kdy se ptá sama sebe, zda její celoživotní volba byla správná.

2086    Kolowrat Ernest:  Zpovědi nevědomého hříšníka
1 zvuková deska (10:14:16) : digital, MP3
Poslední část trilogie je napsaná se stejným odstupem a reportážní objektivností, s jakou autor líčil své velmi
světské zkušenosti, ať už to bylo všelijaké požitkářství, nebo lehce odlišné chování.

2087    Krulišová Jarmila:  Andante
1 zvuková deska (8:56:01) : digital, MP3
Životní příběh Vojtěcha Jírovce ? hudebního skladatele a kapelníka, žijícího na přelomu 18. a 19. století.

2088    Řeháčková Věra:  Vyhoštěni z ráje
1 zvuková deska (5:44:50) : digital, MP3
Román o rozvedené ženě středního věku a matce dospívající dcery, která znovu hledá své místo v životě.

2089     Mocnější než meč
1 zvuková deska (11:13:06) : digital, MP3
Dvanáct historických detektivek zasazených do starověku a středověku. Mezi povídkami anglických a
amerických autorů dvacátého století čtenář najde i skutečný příběh od otce dějepisu Herodota z 5. stol. př.
Kr., který dokazuje, že záliba v tajemných příbězích je patrně stejně stará jako lidstvo samo.



2090    Richter Werner:  Ludvík II., král bavorský
1 zvuková deska (14:38:33) : digital, MP3
Životopis bavorského krále Ludvíka II. (nar. 1845) připomíná trochu osobnost našeho císaře Rudolfa II.
 
2091    Gardner Erle Stanley:  Případ zakopaného budíku
1 zvuková deska (8:05:42) : digital, MP3
Detektivní příběh.
 
2092    Maugham W. Somerset:  Veselice, aneb, Kostlivec ve skříni
1 zvuková deska (9:03:56) : digital, MP3
Humoristický román klasika moderní anglické literatury se odehrává v prostředí londýnské bohémy ve
třicátých letech našeho století.
 
2093    Šimáček Radovan:  Zločin na Zlenicích hradě L.P. 1318
1 zvuková deska (8:19:43) : digital, MP3
Román o vzrušujících příbězích posázavských šlechticů na počátku 14. století není historickým románem,
nýbrž smyšlenkou, detektivkou převlečenou do středověkého roucha.
 
2094    Simmel Johannes Mario:  Nechte prosím kytky žít
1 zvuková deska (24:41:37) : digital, MP3
Společenský román z počátku osmdesátých let podle skutečného příběhu, jehož hlavním hrdinou je úspěšný
státní návladní, který jako jediný přežije bez zranění výbuch letadla, a rozhodne se předstírat vlastní smrt, žít
pod jiným jménem a změnit dosavadní způsob života.
 
2095    Brown Sandra:  Dilema lásky
1 zvuková deska (6:44:50) : digital, MP3
Katharina prchá s dítětem své sestry před nenáviděnou rodinou Manningů. Netuší však, že se jeden z nich
stane jejím osudem.
 
2096    Kosatík Pavel:  Osm žen z Hradu
1 zvuková deska (17:02:20) : digital, MP3
V deseti kapitolách této knihy vypráví autor životní příběhy manželek všech československých prezidentů:
osmi, které stály po boku svých mužů v prezidentské funkci, a dvou, které se jejich nástupu do
prezidentského úřadu nedožily.
 
2097/1    Körnerová Hana Marie:  Pán hor 1
1 zvuková deska (11:06:12) : digital, MP3
Romantická sága šlechtického rodu de Braie.
 
2097/2    Körnerová Hana Marie:  Pán hor 2
1 zvuková deska (11:02:31) : digital, MP3
Romantická sága šlechtického rodu de Braie.
 
2098    Uher Jindřich:  Janáček
1 zvuková deska (20:16:25) : digital, MP3
Životopisný román.
 



2099    Tvrzník Jiří:  Jahody a trnky
1 zvuková deska (10:06:31) : digital, MP3
Životopis herečky Marie Rosůlkové.

2100    Lofts Norah:  Královna ve stínu
1 zvuková deska (10:49:54) : digital, MP3
Historický román je strhujícím příběhem o Eleonoře Aquitánské, krásné a inteligentní ženě, které velký
majetek po zemřelém otci otevřel cestu do světa nejmocnějších mužů.

2101    Morella Joe:  Paul Newman a Joanne
1 zvuková deska (14:04:21) : digital, MP3
Kniha o hercích Paulu Newmanovi a jeho manželce Joanne Woodwardové.

2102/1,2    Sternberg Cecilia:  Cesta
2 zvukov0 deskz (27:51:39) : digital, MP3
Vzpomínková kniha podává obraz života rodiny i mnoha dalších členů evropské aristokracie a společenské
smetánky.

2103  Francis Dick:  Kouřová clona
1 zvuková deska (6:57:23) : digital, MP3
Detektivní příběh z dostihového prostředí.

2104  Smetanová Jindřiška:  Pozor, vyletí ptáček
1 zvuková deska (5:37:07) : digital, MP3
Fejetony psané na nejrůznější dobové, literární či obecní lidské náměty.

2105  Undset Sigrid:  Šťastné dny
1 zvuková deska (6:10:38) : digital, MP3
V knize se autorka vrací do doby svého mládí, kdy s dětmi žila v malém městečku na severu předválečného
Norska.

2106  Durrell Gerald Malcolm:  Chytněte mi guerézu
1 zvuková deska (6:28:39) : digital, MP3
V knize vypráví angl. spisovatel a zoolog vtipně a svižně a přitom odborně neobyčejně zajímavě o práci
zoologické zahrady, kterou založil na ostrově Jersey, o dramatických výpravách do Afriky a Mexika.

2107/1,2    Borniche Roger:  Třikrát inspektor Borniche
2 zvukové desky (32:42:06) : digital, MP3
Tři detektivky francouzského autora.

2108    Pokorná Milada:  Dáša Veškrnová
1 zvuková deska (2:30:17) : digital, MP3
Neautorizovaný příběh bývalé herečky a manželky prezidenta republiky.

2109    Mann Thomas:  Kouzelný vrch 1
1 zvuková deska (21:56:49) : digital, MP3
Rozsáhlý společensko?psychologický román z prostředí mezinárodního plicního sanatoria uprostřed Alp.



2110    Mann Thomas:  Kouzelný vrch 2
1 zvuková deska (17:06:19) : digital, MP3
Rozsáhlý společensko?psychologický román z prostředí mezinárodního plicního sanatoria uprostřed Alp.
 
2112    Kyncl Karel:  V Buckinghamu otevřeno a jiné reportáže
1 zvuková deska (11:44:10) : digital, MP3
Reportáže, fejetony, poznámky a připomínky z Británie.
 
2113    Uher Jindřich:  Ona a Martinů
1 zvuková deska (10:44:43) : digital, MP3
Obdivuhodný příběh jehož hlavní postavou, vlastně postavičkou, avšak jen co do vzrůstu, je mimořádně
nadaná hudební skladatelka a dirigentka, Vítězslava Kaprálová, důvěrná přítelkyně, žačka a inspirátorka
Bohuslava Martinů.
 
2114    Segal Erich:  Gentlemani z Harwardu
1 zvuková deska (20:43:57) : digital, MP3
Román je dramatickým portrétem jedné generace, zobrazené na pěti příslušnících elitní americké univerzity.
 
2115    Sienkiewicz Henryk:  Na poli slávy
1 zvuková deska (11:18:40) : digital, MP3
Romantický příběh lásky dvou posledních potomků slavných polských šlechtických rodů se odehrává v první
polovině roku 1683 na pozadí příprav polské šlechty v čele s králem Janem Sobieskim na válečnou výpravu
proti Turkům.
 
2116    Werich Jan:  Když už člověk jednou je
1 zvuková deska (3:02:15) : digital, MP3
Součástí této knížky, která vyšla k nedožitým devadesátinám Jana Wericha, jsou některé dosud
nepublikované texty a rozhlasové monology. A dále vzpomínky Werichovy dlouholeté sekretářky a přítelkyně
Jarmily Týlové.
 
2117    Nepil František:  Satan s prstenem
1 zvuková deska (6:24:12) : digital, MP3
Dvě prózy "Kde jsi chodil, Satane?" a "Kněžnin prsten" pod zkráceným názvem "Satan s prstenem", které
spojuje autorův laskavý zájem o člověka a jeho problémy.
 
2118    Javořická Vlasta:  Host do domu
1 zvuková deska (4:45:36) : digital, MP3
Dvě povídky o lásce.
 
2119    Javořická Vlasta:  Žárovky kaštanů
1 zvuková deska (7:22:19) : digital, MP3
Šest povídek z toho pět se odehrává na malém městě. Jedna povídka je umístěna do nádherné slovenské
přírody.
 
2120    Le Carré John:  Smileyho lidé
1 zvuková deska (15:40:45) : digital, MP3
Napínavý příběh mistra špionážních románů.
 



2121    Roberts Nora:  Vražedná nevinnost
1 zvuková deska (21:44:15) : digital, MP3
Thriller z prostředí jižanského městečka, kde dojde k několika vraždám, se prolíná s romantickým příběhem
lásky krásné houslistky a mladého plantážníka.
 
2122    Min Anchee:  Císařovna Orchidej
1 zvuková deska (16:11:26) : digital, MP3
Píše se rok 1852 a velká čínská říše prochází nezadržitelným úpadkem. Právě tehdy je Orchidej, krásná
sedmnáctiletá dívky z urozené, ale zchudlé rodiny, nečekaně vybrána za konkubínu Syna nebes, aby se z ní
stala žena, která se pod jménem Cch'-si nebo také Jehonala zapíše do dějin.
 
2124    Evans Nicholas:  Zaříkávač koní
1 zvuková deska (20:23:20) : digital, MP3
Pod modrým nebem Montany se setkávají hrdinové příběhu zraněného koně, zmrzačené dívky, ctižádostivé
matky a 'zaříkávače koní', člověka, který dokáže léčit divoké, neovladatelné koně.
 
2125    Novák Zdeněk:  Pěti kontinenty vážně i nevážně
1 zvuková deska (22:43:27) : digital, MP3
Soubor krátkých cestopisných reportáží z nejrůznějších koutů světa, odrážející autorovy zážitky a poznatky.
 
2126    Austen Jane:  Anna Elliotová
1 zvuková deska (05:25:28) : digital, MP3
Román líčí život anglické provinciální šlechty a měšťanstva na rozhraní 18. a 19. století.
 
2127    Barlow Amanda:  Druhý dech
1 zvuková deska (20:04:35) : digital, MP3
Biografický příběh slavného chirurga, který jako první provedl transplantaci srdce.
 
2128     Herci o filmu a filmování
1 zvuková deska (00:42:33) : digital, MP3
Herci o filmu a filmování.
 
2129     Paměti carevny Kateřiny II
1 zvuková deska (10:03:18) : digital, MP3
Život, zvyky a vztahy na ruském dvoře z období 1744 - 1758.
 
2130    Borland Hal:  Když legendy umírají
1 zvuková deska (10:47:35) : digital, MP3
Současný americký spisovatel se zamýšlí nad osudy Indiánů ve Spojených státech 20. století.
 
2131    Borovička V. P.:  Vyzvědačky století
1 zvuková deska (17:30:06) : digital, MP3
Kniha o slavných vyzvědačkách vypovídá zejména o období 1. a 2. světové války.
 



2132    Boulle Pierre:  Most přes řeku Kwai
1 zvuková deska (04:00:50) : digital, MP3
Děj se odehrává v táboře anglických válečných zajatců v Thajsku, kde je Japonci nutí postavit prakticky z
ničeho most, kudy má být vedena dráha do Barmy, odkud chtějí Japonci vpadnout Britům do zad.
 
2133    Burton Rosemary:  Cesty velkých objevitelů
1 zvuková deska (18:22:54) : digital, MP3
Vyprávění o třiceti slavných výpravách za poznáním světa.
 
2134    Castaneda Carlos:  Učení dona Juana
1 zvuková deska (09:48:10) : digital, MP3
Autor popisuje svůj vztah s příslušníkem kmene Yaqui ze severozápadního Mexika.
 
2135    Coelho Paulo:  Alchymista
1 zvuková deska (04:37:57) : digital, MP3
Symbolický příběh o chlapci, kterému se podařilo naplnit svůj sen. Připomíná pohádky Tisíce a jedné noci.
 
2136    Daninos Pierre:  Zápisník majora Thompsona
1 zvuková deska (01:55:22) : digital, MP3
Humoristický román o příhodách penzionovaného majora Thompsona, který z Anglie přesídlil do Francie.
 
2137    Defonseca Misha:  Přežít s vlky
1 zvuková deska (08:57:48) : digital, MP3
Autobiografický příběh americké autorky, původem belgické židovky, která jako sedmileté dítě utíkala z
Belgie na Východ, kam byli transportováni její rodiče.
 
2138    Durrell Jacquie:  Zvířátka v mé posteli
1 zvuková deska (6:52:18) : digital, MP3
Humorné vyprávění manželky známého přírodovědce a spisovatele o tom, zda přední místo po manželově
boku nepatří více než jí hýčkaným zvířátkům.
 
2139    Feuchtwanger Lion:  Židovka z Toleda
1 zvuková deska (19:50:31) : digital, MP3
Historický román líčí proslulý milostný příběh o tom, jak se kastilský král Alfonso vášnivě zamiloval do
židovské dívky Raquel.
 
2140    Fraineau Gerard:  Sbohem moře, sbohem oceány!
1 zvuková deska (11:42:38) : digital, MP3
Dramatický román líčí hrůzy námořní války, jak je poznal český lékař, který za 2. světové války sloužil v
loďstvu de Gaullovy svobodné Francie.
 
2141    Gordon Noah:  Rabbi
1 zvuková deska (13:54:49) : digital, MP3
Nestává se běžně, aby se cikánka ze Sedmihradska úzce, ba až intimně, sblížila s anglickým džentlmenem,
avšak za války dochází k lecčemus mimořádnému. K jejich přechodnému soužití nemohlo dojít jinak než za
vzrušujících okolností a jejich společenství se neobešlo ani bez komických momentů.
 



2142    Gordon Richard:  Neviditelné vítězství
1 zvuková deska (15:49:52) : digital, MP3
Román anglického lékaře a spisovatele vypráví o cestě mladého biochemika k vědecké kariéře. Příběh je
inspirován náhodným objevem Alexandra Fleminga, který dal vzniknout léku zachraňujícímu milióny životů.
 
2143    Griesser-Pečar Tamara:  Zita - poslední císařovna
1 zvuková deska (10:41:39) : digital, MP3
Barvitý a bohatě dokumentovaný životopis poslední císařovny rakouské, královny uherské a české, která po
celý svůj dlouhý život usilovala o navrácení práv habsburské dynastii.
 
2144    Haley Alex:  Kořeny
1 zvuková deska (05:49:36) : digital, MP3
Román amerického autora je rodovou ságou, která sleduje osud sedmi generací zamerikanizovaných
černochů po dobu dvou staletí.
 
2145/1,2     Já, Viktorie
1 zvuková deska (12:32:06) : digital, MP3
Životopis psaný ve stylu anglického realismu. Rok za rokem, v deníkových záznamech je zde vykreslena
hrdá, temperamentní, milovaná a milující žena, jež nebyla ani zdaleka tak puritánská jako "viktoriánská
doba".
 
2146    Hykisch Anton:  Milujte královnu
1 zvuková deska (15:10:05) : digital, MP3
Historický román je věnován osobnosti císařovny Marie Terezie. Autor přibližuje tuto vladařku v celé její
rozporuplnosti a složitosti, a to jak ve státnických záležitostech, tak i v jejím životě soukromém. Dílo přerůstá
v zamyšlení nad odpovědností vládce i nad smyslem lidských dějin.
 
2147/1,2    Joenpelto Eeva:  Vichr nezastavíš
2 zvukové desky (22:05:59) a (19:23:14): digital, MP3
Dějově bohatý román jedné z nejčtenějších finských autorek je zasazen do vzrušené atmosféry Finska po
první světové válce.
 
2148    Mann Heinrich:  Mládí krále Jindřicha IV
1 zvuková deska (25:00:15) : digital, MP3
Čtenářsky náročný historický román o udatném, nebojácném, ale i tolerantním panovníkovi, který neznal
pouze dvorskou etiku a řinčení blyštivé zbroje, ale i pot a tvrdou dřinu prostých lidí, který neváhal ani odříci
se jedné víry pro druhou. Dějiště románu je Francie a Anglie v 16. století.
 
2149/1,2    Mann Heinrich:  Zrání  krále Jindřicha IV. 2
1 zvuková deska (14:02:28) : digital, MP3
Druhý díl rozsáhlého historického obrazu Francie 16. století začíná dobou, kdy se Jindřich IV. stává
francouzským králem. Jindřichova vláda je pokroková, usiluje o svobodu země a ukončení náboženských
válek.
 
2150    Merle Robert:  Idol
1 zvuková deska (21:39:30) : digital, MP3
Řím druhé poloviny 16. století plný intrik, boje o moc, o ženskou krásu i o papežskou tiáru vyvstává před
našima očima v románu o krásce s dlouhými zlatými vlasy, jež byla označena jako napomahačka vraždy
vlastního manžela.
 



2151    Morgan Marlo:  Poselství od protinožců
1 zvuková deska (01:36:02) : digital, MP3
Příběh americké lékařky specializující se na přírodní léčitelství, které se naskytla příležitost poznat život
jednoho australského domorodého kmene.
 
2152    Šiklová Jiřina:  Dopisy vnučce
1 zvuková deska (4:25:59) : digital, MP3
Knížka přední české socioložky Jiřiny Šiklové, koncipovaná jako dopisy staromilské babičky dospívající
vnučce, je poučnou a přitom dokonale srozumitelnou formou dialogu mezi generacemi.
 
2153/1,2    Waltari Mika:  Nepřátelé lidstva
2 zvukové desky (36:29:21) : digital, MP3
Paměti římského senátora Minuta Lause Maniliana z let 46 - 79. Románové svědectví římského senátora o
vládě tří panovníků: Claudia, Nerona a Vespasiana.
 
2154    Cibula Václav:  Hrdinové starých evropských bájí
1 zvuková deska (09:31:16) : digital, MP3
Hrdinové starých evropských bájí provázejí čtenáře středověkem našeho světadílu od Anglie a Irska přes
Francii, Španělsko, Německo a Balkán až na východ a umožňují mu po boku dávných reků prožít urputné
boje, lásky i zrady.
 
2155    Zhoř Antonín:  Sám proti osudu
1 zvuková deska (13:21:44) : digital, MP3
Životopisný román, určený pro mládež. Autor na základě literatury, pramenů i osobního prožitku
Beethovenovy hudby vypráví o životních osudech i díle geniálního skladatele od jeho prvního veřejného
vystoupení až po vítěznou premiéru IX. symfonie.
 
2156    Běhounek František:  Trosečníci polárního moře
1 zvuková deska (10:38:45) : digital, MP3
Autor v knize líčí osudy italské výpravy, kterou podnikla v květnu 1928 vzducholoď "Italia" pod vedením
generála Umberta Nobileho na severní pól. Pro čtenáře od 10 let.
 
2157    Seton Ernest Thompson:  Cesta životem a přírodou
1 zvuková deska (14:13:34) : digital, MP3
Světově proslulý spisovatel, vyznavač přirozených forem života, vypráví v této autobiografii o svých pestrých
životních osudech i o tom, jak se utvářela jeho nadšená láska k přírodě.
 
2158    Kossak Zofia:  Křižáci
1 zvuková deska (09:17:30) : digital, MP3
V historické epopeji přibližuje autorka s neobyčejným smyslem pro detail dnešnímu čtenáři zchudlou a
unavenou Evropu na přelomu tisíciletí a kreslí celé duchovní klima této epochy. Vnější rámec epopeje tvoří
sláva a bída křížové výpravy, jejíž účastníky nevedly jen ideální pohnutky, ale i touha po dobrodružství a
obohacení.
 
2159    Kossak Zofia:  Křižáci
1 zvuková deska (10:55:29) : digital, MP3
Druhý díl historické epopeje.
 



2160    Kossak Zofia:  Křižáci
1 zvuková deska (11:37:41) : digital, MP3
Třetí díl historické epopeje.

2161    Kossak Zofia:  Křižáci
1 zvuková deska (11:23:11) : digital, MP3
Čtvrtý a poslední díl historické epopeje.

2162    Neff Vladimír:  Královny nemají nohy
1 zvuková deska (18:01:00) : digital, MP3
Romantický, historický příběh ze 16. století líčí zábavné a dobrodružné příhody českého rytíře zasazené do
atmosféry rudolfínské Prahy.

2163    Neff Vladimír:  Prsten Borgiů
1 zvuková deska (15:09:35) : digital, MP3
Kniha bezprostředně navazuje na svazek první "Královny nemají nohy".Druhá část fiktivního historického
románu sleduje osudy českého šlechtice, který v 16. století putuje Evropou za dobrodružstvím.

2164    Neff Vladimír:  Krásná čarodějka
1 zvuková deska (20:05:30) : digital, MP3
Poslední setkání s Petrem Kukaněm, jehož osudy čtenáři znají z románů "Královny nemají nohy a Prsten
Borgiů", se odehrává uprostřed třicetileté války.

2165    Schaefer Camillo:  Mayerling
1 zvuková deska (09:20:56) : digital, MP3
Kniha o tragické smrti následníka trůnu Rudolfa, jediného syna rakouského císaře Františka Josefa I.

2166    Vondruška Vlastimil:  Letopisy královské komory
1 zvuková deska (15:12:35) : digital, MP3
Historické detektivky, kde hlavním hrdinou je písař královské komory Jiří Adam z Dobrodína, který vyšetřuje
různé záhady v Čechách 16. století.

2167    Vondruška Vlastimil:  Letopisy královské komory
1 zvuková deska (15:38:15) : digital, MP3
Druhá kniha historických detektivních případů, které v Čechách 16. století vyšetřuje královský písař pan z
Dobrodína s bakalářem Petrem.

2168    Chaplin Charlie:  Můj životopis
1 zvuková deska (21:35:19) : digital, MP3
Hluboká osobní zpověď světoznámého herce a režiséra přináší mnoho zajímavých postřehů o jeho práci, o
lidech s nimiž se na své životní pouti setkal, i o době, v níž dal vyrůst svým nejlepším filmovým dílům.

2169/1,2    Jílek František:  Casanova
2 zvukové desky (26:30:49) : digital, MP3
: Casanova je skutečná historická postava. Čtenář v této knize bude sledovat Casanovu v barvitém a
poutavém ději, prožije s ním desítky nejpodivnějších milostných historií a pozná, že tento čaroděj lásky a
světoběžník je přitažlivý i pro jiné stránky svého života.



2170  Kavalírová Antonie:  Paměti babičky Kavalírové
1 zvuková deska (05:39:21) : digital, MP3
Životní osudy českého skláře a později podnikatele Františka Kavalíra, které zapsala prostým jazykem jeho
žena.

2171  Du Maurier Daphne:  Přízračný svět Branwella Brontea
1 zvuková deska (10:12:33) : digital, MP3
Životopisný román o osudech malíře Branwella Brontea, bratra trojice slavných anglických spisovatelek.

2172  Mucha Jiří:  Alfons Mucha
1 zvuková deska (21:59:17) : digital, MP3
Životopis významného českého malíře z pera jeho syna, spisovatele Jiřího Muchy.

2173  Pagnol Marcel:  Jak voní tymián
1 zvuková deska (25:18:49) : digital, MP3
Francouzský dramatik, filmový scénárista a režisér se v této knize ohlíží s něhou a humorem za svým
dětstvím v Provenci.

2174    Polák Josef 1913-:  Dětství a mládí Boženy Němcové
1 zvuková deska (08:08:02) : digital, MP3
Zajímavá studie o první životní etapě české spisovatelky od narození po sňatek.

2175    Pyron Darden Asbury:  Dcera jihu
1 zvuková deska (24:14:08) : digital, MP3
Životopis autorky epopeje "Jih proti Severu".

2176    Reinerová Lenka:  Kavárna nad Prahou
1 zvuková deska (1:53:38) : digital, MP3
Pražská německy píšící spisovatelka vzpomíná na Prahu a na své přátele - významné představitele
kulturního života metropole před válkou.

2177    Sobková Helena:  Kateřina Zaháňská
1 zvuková deska (13:03:18) : digital, MP3
Životopis ženy, jež se díky Boženě Němcové dostala do podvědomí snad každého příslušníka našeho
národa.

2178    Weissensteiner Friedrich:  Dcery Marie Terezie
1 zvuková deska (7:40:34) : digital, MP3
Kniha popisuje nevšední osudy osmi dcer ze šestnácti dětí významné panovnice - Marie Terezie.

2179    Gulik Robert Hans van:  Soudce Ti a vražedný zvon
1 zvuková deska (09:14:47) : digital, MP3
Detektivní příběh. Kniha mimo jiné seznamuje čtenáře s čínskými zvyky, způsobem života i četnými
autentickými reáliemi.



2180/1,2    Maurois André:  Dějiny Anglie 2
1 zvuková deska (26:55:30) : digital, MP3
Dějiny Anglie od počátků do 70. let 20. století.
 
2181    Saathen Friedrich:  Anna Nahowská a císař František Josef
1 zvuková deska (03:48:58) : digital, MP3
Skutečný milostný románek je osobním deníkem mladé dívky, žijící ve Vídni, která jako patnáctiletá upoutala
svým půvabem o mnoho let staršího císaře, a stala se tak na dlouhý čas jeho intimní přítelkyní.
 
2182    Wodehouse P. G.:  Jedinečný Jeeves
1 zvuková deska (8:25:21) : digital, MP3
Milostné trampoty Bertieho přítele Binga neberou konce, ať už jeho srdce plane pro servírku z levného
podniku, nebezpečně inteligentní dceru neurologa sira Rodericka či neteř venkovského kněze, a jejich
důsledky nezřídka hrozí strhnout do záhuby i nebohého Bertieho.
 
2183    Jerome Jerome K.:  Tři muži na toulkách
1 zvuková deska (08:14:15) : digital, MP3
Humoristický román je volným pokračováním příběhů jeho světoznámých Tří mužů ve člunu.
 
2184    Doyle Arthur Conan:  15 případů Sherlocka Holmese
1 zvuková deska (04:21:03) : digital, MP3
Patnáct detektivních případů Sherlocka Holmese.
 
2185    Feuchtwanger Lion:  Goya
1 zvuková deska (24:49:47) : digital, MP3
Román o životních osudech a tvůrčích zápasech předního španělského malíře zachycuje zhruba léta
1793-1806, dobu rozkvětu Goyových tvůrčích sil. Autor sleduje v širokých záběrech život ve všech
společenských vrstvách tehdejšího Španělska.
 
2186/1,2    Féval Paul:  Tajnosti Londýna
1 zvuková deska (21:47:47) : digital, MP3
Romantický dobrodružný román francouzského autora, v němž barvitě vylíčil svět aristokracie, chudiny i
podsvětí Londýna počátkem 19. století.
 
2187    Forsyth Frederick:  Ikona
1 zvuková deska (21:47:20) : digital, MP3
Mimořádně dramatická a vzrušující románová fikce boje o Rusko roku 1999. Zápas mezinárodních tajných
služeb s pohrobky KGB je zpracován natolik působivě, že čtenář má dojem, jako by četl literaturu faktu.
 
2188    Hardy Thomas:  Daleko od hlučícího davu
1 zvuková deska (15:54:14) : digital, MP3
Román představitele anglické literatury pozdně viktoriánské éry. Hrdinové tohoto romantického milostného
příběhu vyjadřují autorovu víru v životadárnou sílu trvalé a obětavé lásky.
 



2189    Herriot James:  To by se zvěrolékaři stát nemělo
1 zvuková deska (18:42:24) : digital, MP3
První díl volné pentalogie: "To by se zvěrolékaři stát nemělo, Když se zvěrolékař ožení, Zvěrolékař mezi
nebem a zemí, Zvěrolékař a jeho přátelé, Zvěrolékař opět v jednom kole". Kniha vzpomínek anglického
zvěrolékaře přináší úsměvné příběhy z každodenní praxe veterináře na anglickém venkově koncem 30. let.
Autor s lehkou ironií popisuje své začátky, omyly, ale i úspěchy.

2190    Herriot James:  Zvěrolékař mezi nebem a zemí
1 zvuková deska (18:49:45) : digital, MP3
Třetí kniha vzpomínek anglického veterináře, která zachycuje jeho službu v britském letectvu za druhé
světové války.

2191    Herriot James:  Zvěrolékař opět v jednom kole
1 zvuková deska (17:17:35) : digital, MP3
Čtvrtý díl vyprávění o příbězích zvěrolékaře. Válka skončila a zvěrolékař se opět vpravuje do strastí
každodenního života v Darrowby.

2192    Herriot James:  Zvěrolékař a jeho přátelé.
1 zvuková deska (12:31:38) : digital, MP3
Ve dvaapadesáti příbězích tohoto svazku nezkrotný životní optimista a brilantní vypravěč zavede čtenáře do
starého Skeldalu a posléze do nového domova, mezi své blízké.

2193    Herriot James:  Zvěrolékař má namále
1 zvuková deska (12:29:26) : digital, MP3
Vzpomínky úspěšného zvěrolékaře líčí úsměvné i dojemné epizody z veterinární praxe na anglickém
venkově koncem 30. let 20. století.

2194    Hill Susan:  Žena v černém
1 zvuková deska (05:57:36) : digital, MP3
Román s prvky hororu, odehrávající se v zastrčeném koutu Anglie.

2195    Lagerlöf Selma:  Liljecronův domov
1 zvuková deska (08:45:38) : digital, MP3
Děj tohoto komorního románu se odehrává na samém počátku 19.století, převážně na zapadlé faře.
Středem děje je mladičká pastorova dcera, v jejímž dosud bezstarostném životě znamená tvrdou zkoušku
příchod panovačné macechy.

2215    Kirschner Miloš:  Jak Hurvínek Popelku naruby obrátil
1 zvuková deska (32:47) : digital
Víte o tom, že Popelka byla ve skutečnosti pěkná špindíra? Myla se jen třikrát do roka a byla spokojená,
když měla šmouhy nejen na čele? To si nevymýšlím. Ale náš kamarád Hurvínek jako vždy zabodoval a
odhalil pravdu o této velice známé pohádkové postavě. Nahrávka je zaručeným lékem proti nudě.
Každopádně vás veselý hlásek a rozpustilé vyprávění všech postaviček rozveselí a donutí vás zamyslet se
nad významem některých slov a překvapí vás také mnohé slovní hříčky.



2216    Kirschner Miloš:  Jak Hurvínek Sněhurku na hlavu postavil
1 zvuková deska (32:47) : digital
Víte o tom, že Popelka byla ve skutečnosti pěkná špindíra? Myla se jen třikrát do roka a byla spokojená,
když měla šmouhy nejen na čele? To si nevymýšlím. Ale náš kamarád Hurvínek jako vždy zabodoval a
odhalil pravdu o této velice známé pohádkové postavě.

2226    Kirschner Miloš:  Kdo unesl Žeryka??
1 zvuková deska : digital (58:36)
Jak se může stát, že vinou nedorozumění prožijete příběh přímo detektivní, o tom Vás přesvědčí celá
rodinka Divadla S+H, tj. otec Spejbl, jeho syn Hurvínek, pejsek Žeryk a konečně i Mánička s její bábinkou
Kateřinou, která své detektivní pátrání provází písničkami.

2227    Štáchová Helena:  Jak si Hurvínek Máničku našel
1 zvuková deska (79:11) : digital
Další veselé příhody Hurvínka a Máničky.

2228    Barchánek Josef:  Jak chtěl pan Spejbl na olympiádu
1 zvuková deska (63:02) : digital, stereo
Spejbl a Hurvínek a jejich sportovní aktivity.

2229    Kirschnerová Denisa:  Hurvínkův dřeváček
1 zvuková deska (67:35) : digital, stereo
Hurvínek není příliš spokojen se svými dřeváky. Raději by šel s módou a vyměnil je za kecky, jaké nosí
ostatní kluci. Teprve snové dobrodružství, které spolu s Máničkou prožije v Říši bot, jej přesvědčí, že nad
jeho dřeváčky není.

2230    Štáchová Helena:  Hurvínek má smůlu
1 zvuková deska (75:22) : digital, stereo
Další z příběhů Hurvínka, Máničky a Spejbla.

2231    Štáchová Helena:  Jak se Hurvínek učil řeči zvířat
1 zvuková deska (62:33) : digital, stereo
O tom, co všechno se Hurvínkovi zdá, když usne ve škole při vyučování (což se nemá), vypráví nový titul
Divadla S+H. A také o tom, jak to dopadá, když se Hurvínek učí řeči zvířat. Je samozřejmé, že mu při tom
asistuje jeho věrná kamarádka Mánička a pejsek Žeryk, kterého se toto téma zvlášť týká.

2233/1-4    John Radek:  Memento
4 zvukové desky  : digital, audio
Román, založený na autentických materiálech, vypráví o lidech, kteří uskutečnění touhy žít dobrodružně a
mít nevšední zážitky hledali v drogách.

2234/1,2,3    Gibran Kahlil:  Prorok - Zahrada Prorokova
3 zvukové desky (75:37 ; 54:31 ; 41:40) : digital, audio
Prorok - básnická próza libanonského spisovatele a malíře, v níž autor s filozofickou hloubkou a poetickým
stylem poodhaluje tajemství základních lidských hodnot. Zahrada prorokova - volné pokračování Proroka,
které po autorově smrti z dochovaných rukopisů uspořádala Barbara Youngová. Původně bylo koncipováno
jako druhý díl trilogie, který měl být věnován převážně vztahu člověka k přírodě.



2235     O malé víle Plavuňce
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.

2236    Štáchová Helena:  Jak si Hurvínek s Máničkou hráli na doktora
1 zvuková deska (56:45) : digital
Další veselé příhody Hurvínka a Máničky.

2237    Štáchová Helena:  Hurvínkova lokotka
1 zvuková deska (72:24) : digital, stereo
Další z velice oblíbených příběhů Spejbla a Hurvínka.

2238/1-7    Brown Dan:  Šifra mistra Leonarda
7 zvukových desek (7:30:00) : digital
Mistrně napsaný thriller, jehož hlavními aktéry jsou Robert Langdon, uznávaný harvardský profesor
náboženské symbologie, a talentovaná odbornice na šifry a kódy Sophie Neveuová. Oba jsou na útěku před
fanatickým kapitánem policie, který Langdona podezřívá z vraždy.

2239/1,2    Šabach Petr:  Šakalí léta a jiné povídky
2 zvukové desky (75:01 ; 69:32) : digital
Povídky o tom, jak se i v nehezkých letech dalo krásně žít, ještě krásněji fantazírovat a pábit, ale hlavně hrát
si.

2240/1,2    Švandrlík Miloslav:  Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka
2 zvukové desky  : digital, audio
Humorné vyprávění o příhodách dvou kluků z posázavského městečka, kteří touží po velkých činech a
dobrodružstvích.

2241/1,2    Tolstoj Lev Nikolajevič:  Anna Karenina
2 zvukové desky (116:00) : digital
Tragický příběh lásky v mimořádné nahrávce z roku 1967.

2242    McCarthy Cormac:  Cesta
1 zvuková deska (360:52) : digital, MP3
Román se odehrává ve světě sežehnutém neznámou katastrofou. Otec se synem putují šedivou zimní
krajinou a děsí se každého náznaku, že nejsou sami, kdo přežil; od posledních lidí totiž rozhodně nemohou
čekat nic dobrého. Dvojici drží při životě jen to, co uveze jejich nákupní vozík a co občas najdou v prázdných
domech. Jejich cílem je mořské pobřeží, ale i tam se samozřejmě ukáže, že naděje už neexistuje. Nebo
snad ano.

2243/1,2,3    Ruiz Miguel:  Čtyři dohody
3 zvukové desky : digital
Ve Čtyřech dohodách don Miguel Ruiz odhaluje zdroj našich limitujících myšlenek, které nás okrádají o
radost a přinášejí zbytečné utrpení. Kniha Čtyři dohody vychází ze staré moudrosti Toltéků a nabízí mocný
nástroj, který může velmi rychle změnit naše životy a vnést do nich nový zážitek svobody, opravdového
štěstí a lásky. Myšlenky v této knize jsou úzce spojeny s Jaroslavem Duškem, který už od roku 2005 hraje v
klubu Lávka divadelní představení založené na knize Čtyři dohody. Nyní je svým osobitým způsobem
převedl do podoby nezkrácené audioknihy. Nahrávka je výjimečná svým zpracováním i atmosférou. Celá
četba je totiž doplněna bravurní kytarovou improvizací mistra Pavla Steidla.



2244    Boccaccio Giovanni:  Dekameron
1 zvuková deska (42:50) : digital
Ze sta povídek, které si v Dekameronu vypráví společnost mladých lidí - sedmi urozených dam a tří mužů,
uprchlých před morem z Florencie do paláce v přírodě, načetl Miloš Kopecký tři z nich.

2245/1-4    Čech Svatopluk:  Epochální výlet pana Broučka do XV. století
4 zvukové desky : digital
Příběh spořádaného pražského měšťana pana Broučka, který se při cestě časem octne v husitské Praze je
stále oblíbený nejen díky originálnímu námětu, ale i díky humornému pohledu na nejrůznější neduhy české
národní povahy.

2246    Orwell George:  Farma zvířat
1 zvuková deska (244:00) : digital, MP3
Kniha psaná formou bajky zobrazuje tzv. společenství, v němž jsou si "všichni rovni" a jeho postupnou
přeměnu.

2247/1,2  Caffiere Blanche Hamilton:  Hodně smíchu a pár slz
2 zvukové desky (73:40 ; 68:03) : digital
Vzpomínky na oblíbenou spisovatelku Betty MacDonaldovou.

2248/1,2  Stoker Bram:  Hrabě Drákula
2 zvukové desky (76:45 ; 69:40) : digital
Vladimír Dlouhý v titulní roli nového zpracování jednoho z nejslavnějších děl světové hororové literatury.

2249/1,2  Škvorecký Josef:  Legenda Emöke
2 zvukové desky (58:32 ; 62:22) : digital
Příběh o krátkém setkání dvou mladých lidí na bezútěšné rekreaci v Československu koncem padesátých
let.

2250/1,2  Hailey Arthur:  Let do nebezpečí
2 zvukové desky (69:25 ; 74:34) : digital
Děj tohoto napínavého románu se odehrává na palubě letadla Transkanárské letecké společnosti. Bývalý
válečný pilot Spenser, doktor Baird a letuška Janet odhodlaně zápasí o přežití...

2251    Dahl Roald:  Velká rošáda
1 zvuková deska (73:00) : digital
Povídka o dvou přátelích, kteří zatouží po ženě toho druhého. Vznikne tak šílený plán, podle kterého si na
jednu noc své ženy doopravdy vymění...

2253    Dahl Roald:  Vyvrcholení
1 zvuková deska (66:00) : digital
Povídka z knihy Milostné rošády. Anna ztratila milovaného manžela. Když se na služební cestě setká se
svou láskou ze střední školy, neodolá a odejdou spolu do jejího pokoje...

2254/1,2    Dahl Roald:  Host do domu
2 zvukové desky (129:00) : digital
Strýček Oswald popisuje, jak se v Sinajské poušti stal hostem Syřana s nádhernou ženou a dcerou. Jedna z
žen ho v noci navštíví, záhadou však zůstává která. Jedna z povídek z cyklu Milostné rošády.



2255/1,2    Giono Jean:  Muž, který sázel stromy
1 zvuková deska (34:00) : digital
Mistrovská povídka o osaměle žijícím pastýři ovcí ve vyprahlé a vylidněné Prvovenci, který tiše a bez nároků
na vděk, den co den sázel v okolních kopcích stromy.

2256    Viewegh Michal:  Nápady laskavého čtenáře
1 zvuková deska (66:54) : digital, stereo
Výběr z knihy Nápady laskavého čtenáře.

2257/1,2,3    Slušný Jaromír:  Nejkrásnější římské báje a pověsti
3 zvukové desky : digital
Římská mytologie patří k základním pilířům evropské civilizace. Představuje svět, který chápal sám sebe
prostřednictvím bohů a jejich činů.

2258/1,2    Hrabal Bohumil:  Ostře sledované vlaky
2 zvukové desky (68:52 ; 76:24) : digital
Příběh je monologem mládence, nadšeného eléva Miloše Hrmy, který sleduje a komentuje katastrofy konce
války na malém českém nádraží a současně prožívá milostné trápení svými panickými skrupulemi. Vnitřní
problémy Milošovy se prolínají s realitou války v tragikomické směsici.

2259/1,2    Svátek Josef:  Paměti kata Mydláře
2 zvukové desky : digital
Známý příběh pražské katovské rodiny Mydlářů je historickým románem a strašidelným vyprávěním zároveň.
Sugestivní hlas herce Miroslava Táborského provází posluchače středověkou Prahou, jejími temnými
zákoutími i popravišti. Seznámí nás však nejen se světem mučících nástrojů, ale i s odvrácenou stranou
mnohých událostí českých dějin, jejichž byl kat Mydlář pozorovatelem. Na pozadí významných historických
dějů, kriminálních případů a soudních procesů 16. a 17. století se odvíjí příběh plný strachu a krutosti.
Děsuplnou až hororovou atmosféru nahrávky dokresluje množství zvukových efektů a ruchů.

2260    Du Maurier Daphne:  Ptáci
1 zvuková deska (78:51) : digital
Známý hororový příběh v poutavém podání Jana Hartla. V prosinci udeřily obrovské mrazy a ty zahnaly
hladové ptáky blíže k lidem. Jejich vrozený odstup byl náhle pryč a opeřenci se začali vrhat na lidi. V noci
zaútočili také na dům Nata Hockena i jeho rodinu a málem připravili jeho děti o oči. Druhý den se rodina z
rádia dozvěděla, že problémy s ptáky jsou po celé zemi.

2261    Keyes Daniel:  Růže pro Algernon
1 zvuková deska (79:12) : digital
Fascinující příběh o odvážném experimentu s lidskou inteligencí nazval jeden kritik 'milostným trojúhelníkem
tvořený dvěma lidmi'. Tento román byl v USA oceněn jako nejlepší sci-fi roku.

2262/1-4    Hesse Hermann:  Siddhártha
4 zvukové desky : digital
Novela švýcarského prozaika vypráví příběh brahmánského syna Siddhárthy, který se rozhodne opustit
domov a stát se potulným asketou.



2263/1,2,3    Galuška Zdeněk:  Slovácko sa súdí
3 zvukové desky : digital
Oblíbená humoristická knížka Zdeňka Galušky, kterou proslavil úspěšný televizní seriál, vychází jako
audiokniha. Veselé příhody z vinařského kraje.

2264/1,2    Pavel Ota:  Smrt krásných srnců
2 zvukové desky (146:33) : digital
Autobiograficky laděný povídkový román.

2265/1,2,3    Hemingway Ernest:  Stařec a moře
3 zvukové desky (120:00) : digital
Příběh se odehrává v malé kubánské vesnici poblíž Havany, odkud starý rybář Santiago vyjíždí sám na lov.
Po dlouhé době uloví největší rybu svého života, se kterou svede strhující, i když ve výsledku marný boj.

2266/1-5    Körner Vladimír:  Údolí včel
5 zvukových desek : digital, stereo
Baladický příběh Ondřeje z Vlkova zběhnuvšího z řádu německých rytířů, odehrávající se ve východním
Prusku a v Čechách ve 13. století.

2267    Ferrero Bruno:  Vánoční příběhy pro potěchu duše
1 zvuková deska (70:00) : digital
Výběr vánočně laděných pohádkových příběhů s křesťanskou pečetí.

2268/1-6    Christie Agatha:  Vraždy podle abecedy
6 zvukových desek (420:36) : digital
Všechno začalo zdánlivě bláznivým anonymním dopisem Herculu Poirotovi s podpisem ABC. Po něm
následovala vražda staré trafikantky a Poirot se vydává po stopě...

2278    Örkény István:  Kočičí hra
1 zvuková deska (73:14) : digital
Kočičí hra je příběhem ženy, která i ve svém pokročilejším věku bojuje o svou lásku a to dokonce se svou
nejlepší přítelkyní.

2279     Mrazík
1 zvuková deska : digital
Klasická ruská pohádka o Nastěnce a Mrazíkovi.

2280    Šebánek Jiří:  Cimršantán
1 zvuková deska (74:11) : digital
Jeden z původních badatelů po odkazu českého velikána Járy Cimrmana, Jiří Šebánek, uvedl výsledky své
dlouholeté cesty po stopách génia v televizním pořadu Salon Cimrman.Celý projekt byl natáčen v
Nostalgickém klubu v Šemánovicích a uveden českou televizí na obrazovky. Ze sedmi pořadů, které Česká
televize odvysílala, jsou na tomto albu první dva, tedy Cimršantán a Cimrman v Novém světě.



2281    Šebánek Jiří:  Cimrmánoce
1 zvuková deska (77:47) : digital
Jeden z původních badatelů po odkazu českého velikána Járy Cimrmana, Jiří Šebánek, uvedl výsledky své
dlouholeté cesty po stopách génia v televizním pořadu Salon Cimrman.Celý projekt byl natáčen v
Nostalgickém klubu v Šemánovicích a uveden českou televizí na obrazovky. Ze sedmi pořadů, které Česká
televize odvysílala, jsou na tomto albu Cimrmánoce a Hudební mág Jára Cimrman.

2282    Šebánek Jiří:  Cimrkino
1 zvuková deska (70:31) : digital
Jeden z původních badatelů po odkazu českého velikána Járy Cimrmana, Jiří Šebánek, uvedl výsledky své
dlouholeté cesty po stopách génia v televizním pořadu Salon Cimrman.Celý projekt byl natáčen v
Nostalgickém klubu v Šemánovicích a uveden českou televizí na obrazovky. Ze sedmi pořadů, které Česká
televize odvysílala, jsou na tomto albu Cimrman kontra Zimmermann a Cimrkino.

2283    Šebánek Jiří:  Za Járou Cimrmanem až do hrobu
1 zvuková deska (41:34) : digital
Cimrmanologická společnost opět v akci, aneb další přednášky z cyklu života a díla českého velikána, z
nichž mnohé skutečnosti dosud ještě na veřejnosti vyjeveny nebyly.

2284    Štáchová Helena:  Hurvínkovy hudební pohádky
1 zvuková deska (71:58) : digital
Pan Spejbl je přes léto průvodcem v hudebním muzeu. Po zavírací hodině za ním přicházejí Hurvínek s
Máničkou. Procházejí společně jednotlivé sály a seznamují se v nich s hudebními nástroji, písničkami a baví
se tím, že si vymýšlejí hudební pohádky.

2285    Štáchová Helena:  Hurvínkův popletený víkend
1 zvuková deska (68:08) : digital
Příběh o jednom zamotaném nedělním odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen otci Spejblovi.

2286    Šimek Miloslav:  Besídka v rašeliništi
1 zvuková deska (74:57) : digital
Zatím poslední díl vzpomínkových alb na slavná představení v divadle Semafor.

2287    Šimek Miloslav:  Besídka zvláštní školy
1 zvuková deska (76:00) : digital
Autorský rukopis J.Grossmanna a M.Šimka je nenapodobitelný a jak se po předčasné smrti J.Grossmanna
ukázalo, i neopakovatelný. Připojte se k atmosféře semaforských besídek, která člověku i po třech
desetiletích pomáhá zapomenout na vlastní trable a nebo se jim jen s ulehčením smát...

2290/1    Moyzesová Naďa:  Pověsti slezských hradů a zámků
1 zvuková deska (62:06) : digital
Pověsti slezských hradů a zámků doplněné písněmi skupiny Čechomor.

2290/2    Pavel Josef:  Pověsti českých hradů a zámků
1 zvuková deska (69:47) : digital
V pověstech ožívají postavy z dávných časů - loupežníci, bílé paní, strašidla a čerti, stejně jako prostí lidé,
knížata či králové.  Pověsti českých hradů a zámků doplněné písněmi skupiny Čechomor.



2290/3    Moyzesová Naďa:  Pověsti moravských hradů a zámků
1 zvuková deska (57:50) : digital
Pověsti moravských hradů a zámků doplněné písněmi skupiny Čechomor.
 
2306    Štěrba Otakar:  Putování po kanadských řekách
1 zvuková deska (9:13:09) : digital, MP3
Poutavé cestopisné vyprávění o dvou měsících prožitých v nádherné přírodě, obklopující kanadské řeky a
jezera.
 
2307    Curwood James Oliver:  Vlčák Kazan
1 zvuková deska (8:06:42) : digital, MP3
Dobrodružný příběh o vztahu zvířat a lidí je zarámován obrazem nedotčené kanadské přírody.
 
2308    Stevenson Robert Louis:  Dobrodružství Davida Balfoura
1 zvuková deska (18:41:14) : digital, MP3
Dobrodružný román, odehrávající se v polovině 18. století, líčí osudy chlapce ze staré skotské rodiny, který
svádí zápas se zlým strýcem.
 
2309/1,2,3    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů
3 zvukové desky (05:49:28) : digital, MP3
Tento díl nás zavede do bouřlivých let první světové války, v níž na různých frontách bojují nejen mladí
příslušníci rodiny, ale i Lenox Morland z americké větve.
 
2327    Mikulka Alois:  Pohádky Aloise Mikulky
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.
 
2328     Vodník Žblabuňka
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.
 
2329     Pohádky o skřítku Racochejlovi
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.
 
2330    Šaloun Emil:  Čertovské pohádky na dobrou noc
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.
 
2331     Veselé pohádky
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.
 
2332    Šaloun Emil:  Loupežnické pohádky
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.
 



2333     Pohádky o vodníkovi Žblabuňkovi
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.

2334     Šípková Růženka a jiné pohádky
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.

2335    Šaloun Emil:  Pohádky z rybníka
1 zvuková deska : digital
Výběr pohádek pro nejmenší.

2337/1,2     To nejlepší z české humoresky
2 zvukové desky (61:48 ; 26:17) : digital
Humoreska bývala krátká a slibovala pobavení. Stavěla na příhodě a vypravěči, který neváhal nadsazovat.
Bytostné zalíbení v novinkách ji sbližovalo s obecnou mluvou a nespisovnými výrazy. Svým domovským
právem patřila do novin a časopisů. Lačnila tudíž po námětech atraktivních a módních, ne-li senzačních.
Byla doma ve městech i na maloměstě. Libovala si v konfrontacích výjimečného a všedního, přirozeného a
hraného, velkého a malého. Dávala šanci velkým začátečníkům na poli krásné prózy. Domníváme se, že má
co říci i dnešnímu čtenáři a posluchači.

2338    Hrabal Bohumil:  Pábitelé
1 zvuková deska (79:48) : digital
Čtyři povídky z knížky Pábitelé. Jednotlivé povídky jsou odděleny citáty z morytátu čtenářů (z knihy Morytáty
a legendy) a závěr tvoří úryvek z povídky Kouzelná flétna (z knihy Listopadový uragán.

2339    Chesterton G. K.:  Klasická detektivka
1 zvuková deska (70:52) : digital
Jedním z nejoblíbenějších hrdinů detektivky je otec Brown. Vystupuje v 50 povídkách jednoho z
nejvýznamnějších anglických spisovatelů 20. století - G. K. Chestertona. Nenápadný katolický kněz otec
Brown dospívá ke svým překvapujícím odhalením na základě hluboké znalosti lidské povahy a mimořádného
pochopení i pro ty nespletitější pohnutky lidského jednání. Řeší své případy spíš intuicí než přísnou dedukcí.
Poslechnete si povídku "Hlava Caesarova".Jeden z největších českých spisovatelů, Karel Čapek, by patrně
byl překvapen, kdyby zjistil, že ho zařazujeme mezi autory klasických detektivek. Patří však mezi ně právem.
Jeho detektivní povídky mají stejně jako ty Chestertonovy vynikající literární hodnotu a propracovanou
psychologii postav. Čapkův detektiv, pražský policejní koncipient dr. Mejzlík, je rovněž nenápadný muž. Jeho
řešení případů jsou prostá a křišťálově čistá, ale plná fantazie a zdravého českého rozumu. Vybrali jsme
povídky "Čintamani a ptáci" a "Závrať".

2348    Balzac Honoré de:  Otec Goriot
1 zvuková deska (11:12:28) : digital, MP3
Román vypráví o tragickém lidském osudu ve společnosti založené na moci peněz.

2351/1-5    MacDonald Betty:  Vejce a já
5 zvukových desek (383:45) : digital
Autorka líčí své zážitky na slepičí farmě, kterou spolu s manželem Bobem založili a zvelebili v zapadlém
koutě amerického venkova.



2352/1,2,3    Hulpach Vladimír:  Báje evropských měst
3 zvukové desky (70:00 ; 53:04 ; 55:56) : digital
Báje a pověsti evropských měst.
 
2353/1,2,3,4    Jirotka Zdeněk:  Muž se psem
4 zvukové desky : digital
Detektivní parodie vypráví příběh amatérského detektiva, který pátrá po finančním podvodníkovi unikajícímu
policii po celém světě.
 
2354/1,2,3,4    Švandrlík Miloslav:  Černí baroni, aneb, Válčili jsme za Čepičky
4 zvukové desky : digital
Humoristický román. S ironií líčí život vojáků posádky PTP v 50. letech.
 
2355    Adamson George:  Můj život s Joy
1 zvuková deska (13:54:23) : digital, MP3
Autobiografické vyprávění zahrnující padesát let rušného života manželů Adamsových v afrických
rezervacích.
 
2356    Ajtmatov Čingiz:  Popraviště
1 zvuková deska (05:43:10) : digital, MP3
Filosofický román varuje lidstvo s naléhavostí apokalypsy před opuštěním posvátných mravních zákonů a
před ztrátou spojení s přírodou.
 
2357    Bengtsson Frans Gunnar:  Zrzavý Orm ; Plavci na západ ; Doma a znovu na
lodi
1 zvuková deska (22:53:25) : digital, MP3
Dobrodružství vikingského náčelníka, která on a jeho přátelé zažijí na svých výpravách na západ, jsou někdy
až k popukání, ačkoliv kulisu jim obvykle tvoří řinčení mečů, třeskot štítů a svištění oštěpů.
 
2359/1,2    Feuchtwanger Lion:  Lišky na vinici 1
1 zvuková deska (17:12:15) : digital, MP3
Historický román o Francii na konci 18. století za vlády Ludvíka XVI. a v rámci jejích společenských
problémů zachycuje ohlas amerických bojů s Anglií o nezávislost.
 
2361    Dumas Alexandre:  Lady Hamiltonová
1 zvuková deska (15:54:03) : digital, MP3
Historický životopisný román o milence legendárního anglického admirála Nelsonal.
 
2362    Kaplický Václav:  Kladivo na čarodějnice
1 zvuková deska (07:45:24) : digital, MP3
Historický román, zachycující tragické události, k nimž došlo v osmdesátých letech 17. století na
severozápadní Moravě, kde v té době bylo postupně okolo sta lidí nařčeno z čarodějnictví a spolků s ďáblem
a upáleno na hranici.
 



2363    Kossak Zofia:  Beze zbraně
1 zvuková deska (19:23:42) : digital, MP3
Historický román nás uvádí do náboženského, politického a společenského života v Evropě na přelomu 12.
a 13. století, do období křižáckých výprav do Svaté země. Románu dominuje životní pouť Františka z Assisi,
který nakonec dobývá Svatý hrob sám a beze zbraně.
 
2364/1,2,3    Smith Wilbur A.:  Řeka bohů 1
3 zvukové desky (11:28:56 ; 11:00:39 ; 8:28:14) : digital, MP3
První díl široce koncipovaného historického románu ze starověkého Egypta z doby přibližně před dvěma
tisíci lety. Autor barvitě líčí příběh nemocného faraona, jeho mladé krásné manželky a jejího milence, to vše
na pozadí dramatických válečných událostí, politických intrik a dvorských pletich.
 
2365    Myrer Anton:  Velká válka
1 zvuková deska (15:00:46) : digital, MP3
Román z období let 1943 - 1944, kdy v Tichomoří převzali Američané strategickou iniciativu a začali z této
oblasti postupně vytlačovat Japonce.
 
2366    Grey Zane:  Pistolníci ze Španělských hor
1 zvuková deska (11:30:30) : digital, MP3
Příběh tří přátel, jezdců z pastvin, kteří pomáhají nezkušenému rančerovi vybudovat ranč.
 
2367/1,2,3    Smith Wilbur A.:  Řeka bohů 2
3 zvukové desky (10:58:47 ; 10:29:06 ; 6:07:40) : digital, MP3
Druhý díl napínavého historického románu se odehrává v současnosti i ve starověkém Egyptě, ve kterém
manželský pár archeologů objeví hrobku dávné královny Lostris. Tento objev se stane vodítkem k hledání
nového pokladu a k rozluštění faraónova tajemství. Kniha je volným pokračováním "Řeka bohů".
 
2368    Štorch Eduard:  Minehava
1 zvuková deska (9:39:03) : digital, MP3
Dobrodružně-historický román, který podává obraz života nejstarších osadníků naší vlasti.
 
2369    Coelho Paulo:  Poutník
1 zvuková deska (09:17:26) : digital, MP3
Autor ve své prvotině líčí příhody ze své pouti do Santiaga de Compostely uskutečněné v roce 1986.
 
2370/1,2,3    Smith Wilbur A.:  Řeka bohů 3
3 zvukové desky (9:58:28 ; 9:46:09 ; 7:31:10) : digital, MP3
Třetí díl historického románu se opět odehrává ve starověkém Egyptě, kde "čaroděj" Taita pomáhá princi
Neferovi v boji s intrikami a zlem.
 
2371    Marcus Aurelius Antoninus:  Hovory k sobě
1 zvuková deska (06:06:31) : digital, MP3
Aforismy římského císaře o podstatě a smyslu života.
 
2372/1,2    MacDonald Betty:  Co život dal a vzal
2 zvukové desky(20:53:49) : (05:34:37) digital, MP3
Ve volném pokračování humoristického románu "Vejce a já" vypráví autorka o třech důležitých etapách
svého života.
 



2373/1,2,3    Smith Wilbur A.:  Řeka bohů 4
3 zvukové desky (10:27:48 ; 10:13:03 ; 10:06:39) : digital, MP3
Čtvrtý díl cyklu ze starověkého Egypta se odehrává za vlády faraona Nefera Setiho, kdy Egypt postihne
nenadálá pohroma - Nil vysychá.
 
2374    Merle Robert:  Muži pod ochranou
1 zvuková deska (13:26:49) : digital, MP3
Napínavý román s ironickým podtextem zachycuje americkou realitu a její možné proměny v diktaturu za
mimořádných společenských podmínek.
 
2375    Foglar Jaroslav:  Stínadla se bouří
1 zvuková deska (78:23) : digital, stereo
Druhý díl volné trilogie o Rychlých šípech. Jeho hrdinové se znova vydávají do Stínadel, kde se opět objevil
'ježek v kleci' a kde dochází k novému vytvoření kdysi mocné vontské organizace.
 
2376    Christiane F. My děti ze stanice ZOO
1 zvuková deska (12:54:36) : digital, MP3
Podle protokolů zachycených na magnetofonových páscích zpracovali Kai Hermann a Horst Rieck.
Autentické vzpomínky školačky - narkomanky z tehdejšího Západního Berlína.
 
2377    Beneš Třebízský Václav:  Královna Dagmar
1 zvuková deska (17:02:11) : digital, MP3
Román není pouze oslavou života a díla slavné královny české krve, jejíž sláva pronikla ve 13. století celou
Evropou, nýbrž ukazuje i na konflikt svérázné vzdělanosti národní s cizími mravy.
 
2378    Svátek Josef:  Pád rodu Smiřických
1 zvuková deska (18:33:48) : digital, MP3
Historický román, odehrávající se v letech 1618-1621. Na osudu posledního mužského potomka slavného
šlechtického rodu Smiřických je vykreslena charakteristika příslušníků tehdejších lepších vrstev.
 
2379    Waltari Mika:  Jeho království
1 zvuková deska (18:39:17) : digital, MP3
Historický román napsaný formou dopisů římského patricije, který se stal přímým svědkem událostí
spojených s ukřižováním Krista, je zároveň výpovědí o přerodu člověka moderní doby, jehož racionalismus a
konzumní styl života je konfrontován se silou poselství lásky a oběti.
 
2380    Zuchardt Karl:  Zemři, blázne!
1 zvuková deska (24:52:43) : digital, MP3
Historický román, který je obrazem událostí v Anglii v 1. polovině 16. století, líčí manželství Jindřicha VIII. s
Annou Boleynovou očima dvorního šaška.
 
2381    Seton Ernest Thompson:  Cesta životem a přírodou
1 zvuková deska (14:13:34) : digital, MP3
Světově proslulý spisovatel, vyznavač přirozených forem života, vypráví v této autobiografii o svých pestrých
životních osudech i o tom, jak se utvářela jeho nadšená láska k příroděy.
 



2382/1,2    Carr John Dickson:  3x záhady starého Londýna
2 zvukové desky (19:08:56) (09:58:40) digital, MP3
Tři detektivní příběhy z historických kulis Londýna od 30. let 19. století do 30. let 20. století.
 
2383    Foglar Jaroslav:  Tajemství Velkého Vonta
1 zvuková deska (69:47) : digital
Dobrodružné příběhy klukovské party, která pátrá po záhadném tajemství.
 
2384    Christie Agatha:  Vražda v Orient-expresu
1 zvuková deska (06:52:30) : digital, MP3
Pan Hercule Poirot řeší vraždu milionáře, cestujícího spolu s vybranou exkluzívní společností vlakem na
trase Istambul-Terst-Calais.
 
2385    Christie Agatha:  Vražda na golfovém hřišti
1 zvuková deska (6:30:23) : digital, MP3
Detektivní příběh.
 
2386    Lawrence D. H.:  Milenec lady Chatterleyové
1 zvuková deska (15:46:58) : digital, MP3
Román o milostném vztahu aristokratky s mužem mimo vlastní společenskou třídu.
 
2387    Singer Isaac Bashevis:  Otrok
1 zvuková deska (10:00:37) : digital, MP3
Příběh velké lidské lásky, vítězící nad smrtí, se odehrává na zaostalém polském venkově v 17. století.
 
2388/1,2    Vávra Otakar:  Paměti, aneb, Moje filmové 100letí
2 zvukové desky (10:53:21) : (08:10:49) digital, MP3
Druhé doplněné vydání vzpomínek českého filmového režiséra Otakara Vávry, jež jsou ohlédnutím za více
než sedmdesáti lety jeho života u filmu.
 
2390    Štáchová Helena:  Život na nitích
1 zvuková deska (15:47:54) : digital, MP3
Vzpomínky loutkoherečky a nynější ředitelky Divadla Spejbla a Hurvínka shrnují její dosavadní soukromý i
divadelní život.
 
2391    Mertlík Rudolf:  Starověké báje a pověsti
1 zvuková deska (04:26:51) : digital, MP3
Rozsáhlý soubor moderně převyprávěných antických bájí a pověstí.
 
2392    Durrell Gerald Malcolm:  Zlatí netopýři a růžoví holubi
1 zvuková deska (06:56:45) : digital, MP3
Humorná knížka, kde autor popisuje dvě vědecké výpravy na ostrov Mauritius.
 
2393    Frýbová Zdena:  Dvě dámy v tísni
1 zvuková deska (16:52:34) : digital, MP3
Humoristicky laděná kniha popisuje na autobiografickém základu autorčinu dobrodružnou cestu do
Švýcarska a Francie v doprovodu přítelkyně.
 



2394/1,2    Herzog Maurice:  Velké himalájské dobrodružství 1
1 zvuková deska (10:04:49) : digital, MP3
Nejpoutavější a nejdramatičtější příběhy z historie dobývání himalájských vrcholů.
 
2395/1,2    Andersen Hans Christian:  Andersen's fairy tales
2 zvukové desky (2:34:51) : digital
Výběr nejkrásnějších Andersenových pohádek.
 
2396    Moravia Alberto:  Horalka
1 zvuková deska (13:38:36) : digital, MP3
Kniha líčí na osudu jedné prosté italské ženy společenské a politické změny v Itálii v období 2. světové
války.
 
2398/1,2,3    Šimková Božena:  Krkonošská pohádka
3 zvukové desky (218:59) : digital, stereo
Oblíbené Krkonošské pohádky sTrautenberkem, Anče a Kubou.
 
2418    Orwell George:  1984
1 zvuková deska : digital, MP3
Antiutopický román 1984, jedno z nejvýznamnějších literárních děl 20. století, dokončil George Orwell
(vlastním jménem Eric Arthur Blair) krátce před svou smrtí v roce 1950. Dodnes mrazí čtenáře plastický
obraz země ovládané totalitní mocí, Velkým bratrem.
 
2419    Holcová Milena:  Milena Holcová vypráví pro rozhlas
1 zvuková deska (65:43) : digital
Vyprávění Mileny Holcové pro rozhlas.
 
2440/1,2    Goldstein Barbara:  Stavitelka pyramid
2 zvukové desky (23:36:52) : digital, MP3
Historický román ze starověkého Egypta zachycuje životní osudy ženy, která významných způsobem uplatní
svůj mimořádný výtvarný a matematický talent při stavbách pyramid.
 
2442/1,2    Zadražil Ladislav:  Souboje
2 zvukové desky (20:48:06) : digital, MP3
Výbor próz ruských klasiků, jejichž společným tématem jsou souboje doprovázené prudkými vášněmi,
přemrštěným smyslem pro čest nebo jen snahou zbavit se nepohodlného protivníka.
 
2444/1,2    Honzík Miroslav:  Říkali si vojevůdci
2 zvukové desky (16:08:35) : digital, MP3
Kniha osudů některých neúspěšných nebo málo úspěšných vojevůdců od 19. století do konce 2. světové
války.
 
2446/1,2    Rowland Laura Joh:  Ohnivé kimono
2 zvukové desky (15:29:46) : digital, MP3
Třináctý román s šógunovým komořím Sanem Ičiróem, který se setkává s případem čtyřicet let staré vraždy.
 



2449/1,2,3    Taleb Nassim:  Černá labuť
3 zvukové desky (22:39:35) : digital, MP3
Tato kniha amerického akademika je především o naší nepřipravenosti vůči náhodám a velkým odchylkám
od normálu.

2452/1,2    Arnold Elliott:  Zlomený šíp
2 zvukové desky (23:31:39) : digital, MP3
Román se odehrává v 50.-70. letech 19. století a je svědectvím o opravdovém přátelství bílého muže a
apačského náčelníka.

2454    Cibula Václav:  Tvář bohyně Tanit
1 zvuková deska (15:01:34) : digital, MP3
Dobrodružná, historická epopej, odehrávající se ve druhé polovině druhého století před Kristem. Děj začíná
pádem Kartága, odkud prchá skupina zasvěcenců a vydává se hledat největší tajemství velkého města a
jeho bohyně.

2456    London Jack:  Tulák po hvězdách
1 zvuková deska (13:32:03) : digital, MP3
Románové zpracování autentické události a osudů lidí ze státní věznice v San Quentinu na počátku 20.
století.

2457/1,2    Waltari Mika:  Egypťan Sinuhet
2 zvukové desky (40:40:48) : digital, MP3
Rozsáhlý historický román je zasazen do starého Egypta kolem roku 1350 př.n.l.

2461    Javořická Vlasta:  Zápasy o štěstí
1 zvuková deska (10:21:48) : digital, MP3
Román pro ženy líčí životy dvou dcer z rodiny maloměstského notáře.

2462    Doherty P. C.:  Travič z Ptahova chrámu
1 zvuková deska (9:57:50) : digital, MP3
Šestý případ nejvyššího thébského soudce, jenž na dvoře staroegyptské vládkyně Hatusu vyšetřuje ty
nejtěžší zločiny.

2463    Gary Romain:  Příslib úsvitu
1 zvuková deska (13:09:50) : digital, MP3
Autobiografický román francouzského spisovatele je příběhem o mateřské lásce v meziválečné a posléze
válečné Evropě.

2464    Lundkvist Artur:  Válečníkova píseň
1 zvuková deska (9:35:00) : digital, MP3
Umělecky ztvárněný životopis starověkého vojevůdce a dobyvatele Alexandra Velikého.

2465/1,2    Cary Joyce:  Kopytem do hlavy
2 zvukové desky (19:56:16) : digital, MP3
Groteskní román angloirského autora první poloviny 20. století líčí tragikomický příběh starého malíře.



2467    Francis Dick:  Hra s čísly
1 zvuková deska (11:15:19) : digital, MP3
Detektivní příběh z dostihového prostředí, jehož centrální zápletka spadá do oblasti výpočetní techniky.
 
2468/1,2    Bellonci Maria:  Lucrezia Borgia
2 zvukové desky (28:56:50) : digital, MP3
Vynikající monografie, snažící se popsat co nejobjektivněji a nejpoutavěji osobnost, život a dobu jedné z
nejznámějších žen italské renesance.
 
2470    Castelot André:  Krásné a tragické lásky v dějinách
1 zvuková deska (17:58:43) : digital, MP3
Soubor 56 miniatur, ve kterých autor rekonstruuje milostné příběhy řady významných osobností od
středověku do počátku 20. století.
 
2471    Feuchtwanger Lion:  Jefta a jeho dcera
1 zvuková deska (12:50:30) : digital, MP3
Román je inspirován starozákonním příběhem o soudci, který obětuje svou dceru pro záchranu svého
národa.
 
2472/1,2    Gibran Kahlil:  Zlomená křídla
2 zvukové desky : digital
Poetické převyprávění příběhu tragické lásky autorova mládí. Jeho základní napětí vyvěrá z rozporu mezi
svobodou lásky, jež je Božím darem, a falší společenských konvencí, které Džibrán podrobuje tvrdému
odsouzení.
 
2473     Deset přikázání
1 zvuková deska (75:54) : digital
Známe všech deset přikázání? Desatero - chápeme jej v kontextech doby, kdy vzniklo? Co pro nás
znamená dnes? Texty Bible, doplněné výklady světově uznávaných osobností a historické komentáře
teologů.
 
2474/1,2    Larsson Stieg:  Milénium
2 zvukové desky (14:37:00) : digital, MP3
Novinář Mikael Blomkvist má za úkol vyšetřit starý kriminální případ: Harriet Vangerová, vnučka průmyslníka
Vangera, zmizela beze stopy téměř před čtyřiceti lety. Blomkvist se seznámí s Lisbeth Salanderovou,
mladou svéhlavou ženou, nepřekonatelnou hackerkou, která se stane pro jeho pátrání nepostradatelnou.
Blomkvist a Salanderová tvoří neobvyklý pár, ale dokonalý tým. Společně začnou brzy rozkrývat temnou a
krvavou rodinnou historii.
 
2475     Na křídlech RAF
1 zvuková deska (74:40) : digital
 
2476    Troška Zdeněk:  Šmarjápano, takovou dálku!
1 zvuková deska : digital
Záznam představení známého komediálního a pohádkového režiséra Zdeňka Trošky.
 



2477    Fischl Viktor:  Všichni moji strýčkové
1 zvuková deska (3 hod., 56 min.) : digital, MP3
Láskyplné vyprávění o rodinné sounáležitosti příslušníků rozvětvené židovské rodiny Lípů v první polovině
20. století. Různorodé životní cesty jedenácti strýčků vypravěče provázela neokázalá láska a úcta k rodičům
i vzájemná solidarita, které zůstávají jako dědictví pro příští generace.

2480    Devátá Ivanka:  Co číhá za humny
1 zvuková deska (79:43) : digital
Komické situace a rozmanitá úskalí, s nimiž se autorka setkala na prázdninových cestách se svými muži.

2481/1,2,3    Lustig Arnošt:  Dívka s jizvou
3 zvukové desky : digital
Dívka s jizvou mistrovsky líčí, jak člověk poznamenaný těžkým osudem se dokáže postavit zlu.

2482/1,2    Poe Edgar Allan:  Jáma a kyvadlo a jiné povídky
2 zvukové desky (139:00) : digital, audio
Soubor několika povídek od mistra hororového a detektivního žánru.

2483    Vinklář Josef:  --mluviti stříbro
1 zvuková deska : digital
Vzpomínkové vyprávění předního českého herce Josefa Vinkláře, které poodhaluje nejen jeho soukromí, ale
život vůbec.

2484    Galatíková Věra:  --mluviti stříbro
1 zvuková deska : digital
O svých kořenech, obavách o to nejcennější a o smyslu svého života vyprávěla přední česká herečka Věra
Galatíková v citovém rozhovoru se spisovatelkou Zuzanou Maléřovou.

2485    Pavel Ota:  --mluviti stříbro
1 zvuková deska (70:56) : digital
Příběhy a zážitky Oty Pavla z rybaření které mistrně shrnul ve své knize "O rybách a řece" v podání
Miroslava Horníčka.

2486    Klostermann Karel:  Na cestě k domovu
1 zvuková deska : digital, MP3
Audiokniha obsahuje celkem jedenáct vybraných a pravděpodobně nejznámějších příběhů, které spisovatel
zadumané Šumavy zařadil do různých povídkových knih. Při jejich psaní čtenářům vylíčil skutečné události.
Odehrály se v českém i německém prostředí, jsou veselé i smutné, někdy až osudově kruté.

2487    Klostermann Karel:  Sníh, Ježíšek a panáčci
1 zvuková deska (1:04:00) : digital
Sníh, Ježíšek a panáčci je výběrem tří vánočních povídek, které představují Vánoce třikrát jinak. Povídky
ukazují, jakou podobu mohl mít Štědrý večer před více než sto lety a jakou může mít dnes.

2488/1,2     Sváteční chvilky poezie
2 zvukové desky : digital
Výběr z nejznámějších českých básní v podání známých herců.



2489/1-6    Carter Forrest:  Škola malého stromu
6 zvukových desek (420:40) : digital
Příběh Malého stromu - chlapce, kterého vychovává babička s dědečkem z kmene Čerokiů. Učí jej
moudrosti předků, řemeslu, umění přežít a vyjít čestně se světem i sám se sebou.

2490    Major Jaroslav:  Šťastné a veselé Vánoce
1 zvuková deska (59:57) : digital
Vánoční zamyšlení Josefa Somra doprovázené nádhernými vánočními koledami. Oblíbený herec poutavě
vypráví o významu jednotlivých svátků, o původu vánočního stromku i dárků, o vánočních pokrmech u nás i
ve světě. Pásmo příběhů a koled navodí nádhernou atmosféru a připomene všem posluchačům Vánoce
jejich dětství.

2491     To nejlepší z české povídky 1
1 zvuková deska (74:05) : digital
Zajímavé a charismatické herecké osobnosti interpretují nezapomenutelná dílka české prózy z pera
slavných a oblíbených spisovatelů: české perličky, které mohou doplnit a okrášlit nejednu soukromou sbírku
nahrávek literatury a mluveného slova.

2492     Vybraná společnost
1 zvuková deska : digital
V roce 1992 se sešli ve studiu Národního divadla herci a akademický malíř. Vyprávěli si veselé historky ze
života a jejich povídání bylo zaznamenáno a posléze sestříháno do cca jedné hodiny.

2493/1,2    Pecháček Ladislav:  Amatéři, aneb, Jak svět přichází o básníky
2 zvukové desky : digital
Audioverze oblíbené novely o přípravě jednoho netradičního divadelního představení, kterou proslavilo její
filmové zpracování.

2494/1,2,3    Němcová Božena:  Babička
3 zvukové desky : digital
Klasika české literatury vypráví laskavý příběh o dětství, přátelství a lásce. Babička v podání Libuše
Šafránkové podmalovaná scénickou hudbou nadchne krásnou češtinou a klasickým vyprávěním.

2495/1-4    Waller Robert James:  Madisonské mosty
4 zvukové desky : digital
Román je dojímavým příběhem krátké lásky dvou zralých lidí, lásky, která je oba provázela celým zbytkem
života.

2496/1,2    Vondruška Vlastimil:  Jménem krále
2 zvukové desky (2:23:00) : digital
Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby,
které mají usmířit dva znesvářené rody odjíždí Oldřich z Chlumu. Cestou na hrad narazí na mrtvolu
oloupeného a přepadeného kupce. Během slavnostní hostiny, pořádané na jeho počet, je zavražděn
purkrabí. Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je mezi nimi souvislost.

2497    Francis Dick:  Hrozba
1 zvuková deska (4 hod., 38 min.) : digital, MP3
Detektivní příběh z dostihového prostředí.Andrew Douglas pomáhá jako odborník na únosy obětem i jejich
blízkým při sjednávání výkupného i později po únosu, protože ani poté často problémy nekončí.



2499/1,2,3    Bass Eduard:  Cirkus Humberto
3 zvukové desky : digital, stereo
Poutavé a procítěné vyprávění o čtyřech generacích slavné rodiny cirkusových umělců.

2500/1-6    Brown Dan:  Andělé & démoni
6 zvukových desek (7:19:00) : digital
Harvardský profesor a dcera zabitého vědce pátrají po vrahovi a odcizeném vzorku smrtelně nebezpečné
látky, která měla zničit Vatikán.

2520    Vondruška Vlastimil:  Apage Satanas!
1 zvuková deska (303:35) : digital, MP3
Přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné sny. V pitoreskním reji se jí zjevuje dílna obklopená skálami
a démon, který se necudně zmocňuje jejího těla. Naštěstí se právě vrací domů její manžel Oldřich z Chlumu
se svým pomocníkem panošem Otou. Případu se ujmou a začnou bojovat nejen s krutým vrahem, ale také s
pověrami a intrikami severočeské šlechty.

2521/1,2    Larsson Stieg:  Milénium
2 zvukové desky (8:42:00 ; 7:59:00) : digital, MP3
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili zabít, a také vládním
institucím, které jí téměř zničily život. Ale nebude to mít jednoduché. Poté, co ji kulka zasáhla do hlavy, leží
pod přísným dohledem na jednotce intenzivní péče. Pokud se uzdraví, bude souzena za tři vraždy a jeden
pokus o vraždu.

2522/1,2    Larsson Stieg:  Milénium
2 zvukové desky (14:45:00) : digital, MP3
Druhý díl trilogie Milénium odkrývá minulý a současný život Lisbeth Salanderové, tajemné punkerky a
hackerky, kterou čtenáři znají již z prvního dílu Muži, kteří nenávidí ženy. Dva novináři časopisu Milénium
jsou zavražděni krátce před publikováním článku o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým masem.

2523    Dyk Viktor:  Krysař
1 zvuková deska (2:50:00) : digital, MP3
Novela obměňující středověký saský motiv o krysaři, který, aby se pomstil věrolomným a lakomým
měšťanům, zahubí celé město. Dyk prostřednictvím této legendy řeší záhadu marné touhy po ryzí kráse a
velikosti a chce ukázat odvěký rozpor mezi iluzí a skutečností.

2524    Doyle Arthur Conan:  Vzpomínky na Sherlocka Holmese
1 zvuková deska (11:33:00) : digital, MP3
Vybrané detektivní povídky klasika žánru.

2525    Tučková Kateřina:  Žítkovské bohyně
1 zvuková deska (12:32:00) : digital, MP3
Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Všude je daleko. Říká se, že právě
proto si tam některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z
generace na generaci řadu století. Říkali jim bohyně.



2526    Holá Lída:  Povídky malostranské
96 s. : il., 1 portrét
Populární Povídky malostranské známého českého autora Jana Nerudy vycházejí v rámci řady Adaptované
české prózy určené studentům češtiny jako cizího jazyka. Publikace přináší stručný medailon Jana Nerudy,
šest jeho adaptovaných povídek, krátkou informaci o domovních znameních staré Prahy, soubor
gramaticko-lexikálních cvičení a česko-anglicko-německo-ruský slovníček.
 
2527    Christie Agatha:  Hercule Poirot
1 zvuková deska (45 min.) : digital
Povídka vyšla i pod názvem Zrádné menu. Hercule Poirot dochází k názoru, že pokud si stálý zákazník
objedná jiné jídlo, než je jeho zvykem, něco se jistě děje. Později je nalezen Henry Cascoigne mrtvý, a to až
po několika týdnech, když se mu přede dveřmi hromadí lahve s mlékem.
 
2528/1,2    Christie Agatha:  Hercule Poirot
2 zvukové desky (2:32:00) : digital
Hercule Poirot sleduje v Londýně s vrchním inspektorem Jappem ohňostroj, což může být dobrý zastírací
manévr k činu. A na druhý den se objeví mrtvola mladé ženy. Byla to sebevražda? Nebo byl vrahem její
milenec či kamarádka?
 
2529    Chandler Raymond:  Hluboký spánek
1 zvuková deska (9:04:00) : digital, MP3
Phil Marlowe je najat starým generálem Sternwoodem, aby zamezil vydírání v jeho rodině, jejíž pověst je
ohrožena velice nevhodným chováním jeho dvou dospělých dcer. Na první pohled jednoduchý případ jej
zavede do světa intrik, gangsterů a vražd.
 
2530/1,2    Žáček Jiří:  Hrůzostrašné pohádky
2 zvukové desky (2:34:00) : digital
Proč právě hrůzostrašné pohádky? Protože je děti nejen milují (dospělí ostatně také, jen jim říkají jinak), ale
zároveň v nich najdou mnoho příkladů, jak mohou překonat vlastní strach.
 
2531/1,2    Kepler Lars:  Hypnotizér
2 zvukové desky (16:30) : digital , MP3
Psychiatr Erik Maria Bark je uznávaný odborník na léčbu traumat pomocí hypnózy. Jedné prosincové noci
ho probudí zvonění telefonu. Volá mu detektivní inspektor Joona Linna z nemocnice ve Stockholmu a prosí
ho, aby okamžitě přijel k případu malého chlapce, který je v bezvědomí, ve velmi kritickém stavu.
 
2532    Bobek Miroslav:  Moja, Tatu a tiplíci
1 zvuková deska (70:01) : digital
Vyprávění o opičce Moje. Hrdinové těchto příběhů jsou skuteční a jejich příběhy se odehrály - nebo se mohly
odehrát. S Mojou a Tatuem, jejich maminkou Kidživu, tátou Richardem, babičkou Kambou a tetičkou Šindou
se můžete setkat v pražské zoologické zahradě.
 
2533/1,2    Kirschner Miloš:  Na černé hodince u Spejblů
2 zvukové desky (96:59) : digital
V dobách, kdy ještě nebyla v každé domácnosti elektřina, si naše babičky a dědečkové večer, když se
setmělo, pozvali sousedy a při svíčce si vyprávěli veselé příhody a říkánky. Říkali, že drží "černou hodinku".
Ani nemusíte čekat, až vypnou proud. Stačí zapálit svíčku, zhasnout světlo a poslouchat.
 



2534/1-4    Šafránková Libuše:  Libuše Šafránková vypráví O Popelce a jiné
pohádky
4 zvukové desky : digital
Libuše Šafránková vypráví o Popelce a další pohádky.

2535/1,2,3    Brett Simon:  Prevítem snadno a rychle
3 zvukové desky (195:00) : digital
'Necenzurovaný' deníček kojence odhaluje, že jde ve skutečnosti o bytůstku nevypočitatelnou, ba dokonce
záludnou... Pochopíte, kdo je váš potomek...

2536/1,2    Reiner Martin:  Tři tatínci a maminka
2 zvukové desky : digital, stereo
Půvabná kniha o tom, jak byla maminka malou holčičkou Janičkou, která posléze vyrostla a narodily se jí
dvě děti Josífek a Maruška. Ti zažívají něco podobného, co jejich maminka, když byla dítětem. Mají totiž
všichni tři stejného strýčka Antonína, moravského samorosta, dobrodruha, blázna a podivína, který je stále
velkým děckem, hipíkem, Vinetouem i Manitouem. S ním zažívala malá Janička i posléze Josífek s
Maruškou spoustu legrace, tajemná dobrodružství a napínavé hledání pokladů. Příběh malé a velké
maminky i jejích dětí napsali postupně tři autoři.

2547    Weil Jiří:  Život s hvězdou
1 zvuková deska (11:16:51) : digital, MP3
Na osudech židovského bankovního úředníka autor vylíčil, jak strach deformuje lidské duše a jak složitými 
cestami člověk dozrává k odhodlání čelit nebezpečí.

2548    Remarque Erich Maria:  Na západní frontě klid
1 zvuková deska (7:46:06) : digital, MP3
Autor nepateticky až naturalisticky popisuje osudy skupiny německých vojáků během 1. světové války.

2549/1,2,3    Myrer Anton:  Divoké pobřeží
3 zvukové desky (12:34:06 ; 11:04:16 ; 2:47:10) : digital, MP3
Román odehrávající se na počátku vstupu Spojených států do 2. světové války.

2550/1,2    Rowland Laura Joh:  Samurajova žena
2 zvukové desky (9:23:58 ; 9:03:23) : digital, MP3
Historická detektivka z Japonska 17. století, v níž samuraj-vyšetřovatel objasňuje vraždu císařského 
ministra.

2551/1,2    O'Connor Anne Marie:  Dáma ve zlatém
2 zvukové desky (10:32:38 ; 3:59:35) : digital, MP3
Osud Klimtova obrazu Zlatá Adele tvoří rámec bouřlivých historických událostí 20. století v Evropě.

2552    Vondruška Vlastimil:  Prokletí brněnských řeholníků
1 zvuková deska (12:37:18) : digital, MP3
Historický detektivní příběh, v němž opět vystupuje v úloze hlavního vyšetřovatele královský prokurátor 
Oldřich z Chlumu.



2553    Byrne Lorna:  Andělé v mých vlasech
1 zvuková deska (11:47:01) : digital, MP3
Autobiografický příběh ženy, vídající od dětství anděly, kteří jí pomáhají procházet různými peripetiemi
života.

2554/1,2    May Karl:  Mahdí
2 zvukové desky (9:26:57 , 8:19:56) : digital, MP3
Dobrodružný román zachycuje spletitý řetězec pronásledování, úkladů, intrik a trestných výprav ze zákulisí
Mahdího povstání v 70. letech 19. století.

2555    May Karl:  Lovci lidí
1 zvuková deska (13:51:09) : digital, MP3
Na své cestě napříč Egyptem k hornímu toku Nilu se německý cestovatel Kara ben Nemsí účastní stíhání
otrokářů.

2556    Allingham Margery:  Markýz a smrt
1 zvuková deska (10:16:23) : digital, MP3
Detektivní román o zločineckém gangu, který za 2. světové války využívá náletů na Londýn ke krádežím
uměleckých předmětů.

2557    Bailey Hilary:  Paní Rochesterová
1 zvuková deska (8:34:45) : digital, MP3
Pokračování slavného románu Ch. Bronteeové Jana Eyrová dotváří osudy této hrdinky po deseti letech
šťastného a klidného manželství.

2558    Doherty P. C.:  Mstitelé bohyně Isis
1 zvuková deska (11:16:37) : digital, MP3
Detektivní román ze starověkých Théb, je již pátým případem soudce Amerotkea, jenž tentokrát řeší smrt
generála, zmizení čtyř dívek a případ vykradačů hrobů.

2559/1,2,3    Féval Paul:  Hrbáč
3 zvukové desky (11:42:16 ; 10:02:29 ; 8:43:22) : digital, MP3
Historicky román s množstvím dobrodružných a romantických prvků, odehrávající se ve Francii na přelomu
17. a 18. století.

2561     Veselé pohádky
1 zvuková deska : digital
Veselé pohádky jsou určené pro děti s postižením zraku, jejich knižní podoba je speciální úpravou pro
sluchově postižené děti.

2562     Království pohádek
1 zvuková deska : digital
Unikátní kolekce originálních českých pohádek.



2567    Petříčková Renata:  Skřítkové pod  stříbrným městem
1 zvuková deska (4:46:46) : digital, MP3
Volné pokračování Pohádek ze stříbrného města zkušené autorské dvojice Petříčková-Vaněček vychází
opět dílem ze starých kutnohorských pověstí a dílem se zakládá na fantazii autorů. Pohádky o skřítcích,
čertech, vodnících a dalších tajemných bytostech navazují na tradice starých českých pohádek.

2568/1-12    Setterfield Diane:  Třináctý příběh
12 zvukových desek : digital
Spisovatelka Vida Winterová již po desetiletí okouzluje čtenáře po celém světě strhujícími příběhy, ale ten
nejúžasnější si dosud nechávala pro sebe. Teď však cítí, že se neodvratně blíží smrt, a tak se rozhodne
konečně odhalit dlouho očekávaný třináctý příběh: tajemství svého života. Ale i mladičká badatelka
Margaret, kterou si zvolila za autorku svého životopisu, v sobě dusí bolest z minulosti.

2569    Viewegh Michal:  Povídky o lásce
1 zvuková deska : digital
Povídky o různých podobách vztahů a citů.

2570    King Thomas:  Čekání na Kojota
1 zvuková deska (70:40) : digital
Povídka z prostředí  kanadských indiánů s mytologickou postavou Šprýmaře obklopená hudbou skupiny
Botafogo.

2571    Tóth Krisztina:  Čárový kód
1 zvuková deska (60:11) : digital
Prozaická prvotina jedné z nejrespektovanějších maďarských autorek dneška. Prózy se odehrávají od
osmdesátých let do současnosti, jsou na sobě nezávislé, ústřední postavou každé z nich je dívka či žena.

2572    Špaček Ladislav:  Deset let s Václavem Havlem
1 zvuková deska (6:55:44) : digital, MP3
Kniha přináší unikátní svědectví Ladislava Špačka o tom, jak se s Václavem Havlem seznámil, o začátcích
spolupráce v komůrce Havlova bytu u Vltavy, až po triumfální zahraniční cesty plné úsměvných i
dobrodružných příhod.

2573    García Márquez Gabriel:  Dvanáct povídek o poutnících
1 zvuková deska (6 hod., 53 min.) : digital, MP3
Soubor dvanácti povídek z pera světoznámého kolumbijského spisovatele.

2574    Reinerová Lenka:  Kavárna nad Prahou
1 zvuková deska (59 min.) : digital
Ve své nejznámější knize Lenka Reinerová vzpomíná na všechny přátele a známé, jejichž životy se protnuly
v Praze – Kafku, Broda, Weiskopfa, Heartfielda, Fuchse, Langera, Goldstückera i Foglara. Zvláštní
pozornost pak věnuje vzpomínkám na „zuřivého reportéra“ Egona Erwina Kische.

2575    Masłowska Dorota:  Královnina šavle
1 zvuková deska (178:00) : digital, MP3
Hip hopový román mladé polské autorky.



2576    Lobel Arnold:  Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
1 zvuková deska (48:00) : digital
Nahrávka vznikla podle knihy Arnolda Lobela - Kvak a Žbluňk jsou kamarádi vydané v roce 2012
nakladatelstvím Albatros. Jeden je zelený žabák a druhý hnědý ropušák a oba jsou prima kamarádi, s nimiž
stojí za to se seznámit.

2577    Rudiš Jaroslav:  Nebe pod Berlínem
1 zvuková deska (240 min.) : digital, MP3
Autor s téměř až hrabalovským citem pro jazyk ušpiněný životem zaznamenává promluvy, které mezi sebou
a s ním vedou všechny ty postavy a postavičky, s nimiž se v Berlíně a pod ním setkává.

2578    Rudiš Jaroslav:  Potichu
1 zvuková deska (380:00) : digital, MP3
Jeden den a jedna noc. Pět příběhů na konci léta mezi Lisabonem a Letnou. O pohyblivých snech, o touze
žít s někým, kdo chce být s námi, o hudbě a tichu, které nenacházíme.

2579    Goldflam Arnošt:  Tatínek není k zahození
1 zvuková deska (58:48) : digital
Kniha originálních pohádek pro malé i velké od známého divadelníka. Hrdinou je tatínek, který dokáže
vyřešit kdejakou šlamastiku.

2580    Hausmann Josef:  Základy mužského šovinismu
1 zvuková deska : digital
Výběr povídek z fenomenálně úspěšné knihy, která je úsměvnou reakcí na feministické hnutí a vymezuje
základní pravidla mužského šovinismu.

2603    Gulik Robert Hans van:  Třikrát soudce Ti
1 zvuková deska (18:30:41) : digital, MP3
Tři detektivní příběhy ze staré Číny: "Tykev a náhrdelník; Vražda v Kantonu; Strašidelný klášter".

2604    Hammett Dashiell:  Skleněný klíč
1 zvuková deska (08:59:45) : digital, MP3
Detektivní příběh se odehrává v Americe ve dvacátých letech 20. století v době prohibice a poukazuje na
spoluúčast politických a policejních špiček na organizovaném zločinu.

2605    Hašková-Coolidge Eliška:  Pět amerických prezidentů, česká babička a já
1 zvuková deska (05:01:46) : digital, MP3
Pozoruhodný životopis paní Elišky Haškové-Coolidge, rodačky z Čech, která pracovala 27 let pro americkou
vládu.

2606    Havel Václav Maria:  Mé vzpomínky
1 zvuková deska (21:21:41) : digital, MP3
Vzpomínky na vznik Lucerny i Barrandova, na okolnosti, za nichž vznikaly první české filmy, ale především
na dobu, kterou autor nazval "doba podnikatelská", na první republiku.



2607/1,2    Heyerdahl Thor:  Fatu-Hiva
2 zvukové desky (15:38:10) : digital, MP3
Cestopisné vyprávění o středomořském ostrově Fatu-Hiva, kde autor strávil celý rok, aby si ověřil, zda je
možný úplný návrat k přírodě.

2608    Cooper James Fenimore:  Vyzvědač
1 zvuková deska (13:28:38) : digital, MP3
Ústředním motivem historického románu je americká válka za nezávislost v 18. století.

2609/1,2    Johnson Eyvind:  Za časů jeho milosti
2 zvukové desky (20:15:51) : digital, MP3
Historický román z doby Karla Velikého, líčí poslední povstání podrobených Langobardů.

261    Němcová Božena:  Pohádky Boženy Němcové (1)
1 CD- TT-74:42 : AAD : Stereo
Čtyři pohádky od autorky Boženy Němcové.

2610/1,2,3    Kubka František:  Romance o Ječmínkovi
3 zvukové desky (34:25:10) : digital, MP3
Románová freska přibližuje osudy mladého moravského rytíře Jiříka z Chropyně, který se vlivem
náboženských a politických událostí v 17. století dostává do dramatického dobrodružství třicetileté války.

2611    Loukotková Jarmila:  Navzdory básník zpívá
1 zvuková deska (20:06:19) : digital, MP3
V dějově bohatém historickém románu se autorka pokusila o rekonstrukci pohnutých životních osudů
významného představitele francouzské renesanční poezie, prvního z "prokletých" básníků - Francoise
Villona.

2612/1,2    Werfel Franz:  Píseň o Bernadettě
2 zvukové desky (21:45:38) : digital, MP3
Román vypráví na základě autentické události o chudé baskické dívce, která dala svým viděním základ
mariánského kultu v Lourdech.

2613/1,2    Albright Madeleine Korbel:  Madeleine
2 zvukové desky (32:53:06) : digital, MP3
Životopis první americké ženy v úřadu ministra zahraničí.

2618     Pohádky
1 zvuková deska (53:29) : digital
Klasická pohádka známá i z filmového zpracování.

2623    Coelho Paulo:  Čarodějka z Portobella
1 zvuková deska (08:39:30) : digital, MP3
Fascinující a dramatická zápletka, v níž čtenář odhalí dlouhou tradici, založenou na ženské síle a na lásce.
Athéna má v sobě přirozený dar. Tato adoptivní dcera Libanonky a zámožného podnikatele z Bejrútu přesídlí
do Londýna, na univerzitě se seznámí s mužem, který se stane otcem jejího dítěte, ale potíže, jímž dívka
čelí, vedou k rozpadu jejich manželství. Vydává se hledat svou biologickou matku do Rumunska.



2624    Groom Winston:  Forrest Gump
1 zvuková deska (8 hod., 12 min.) : digital, MP3
Moudrého hrdinu tohoto humoristického románu si nemůžete nezamilovat. Stejnojmenný film získal srdce
milionů diváků po celém světě. Nezkrácená četba z knihy v podání Jana Hartla.

2626    Murakami Haruki:  Norské dřevo
1 zvuková deska (10:05:00) : digital, MP3
Hlavní hrdina Tóru Watanabe prožívá první roky na vysoké škole, bydlení na koleji, lásku k Naoko -
sebevraždami přátel poznamenané dívce, intenzivní přátelství s živočišnou spolužačkou Midori, noční tahy
Tokiem s cynickým a světáckým kamarádem Nagasawou a také smrt.

2627/1,2,3    Svěrák Zdeněk:  Po strništi bos
3 zvukové desky : digital
Částečně autobiografické příběhy o malém chlapci a jeho dvouletém pobytu na vesnici.

2628    Mayle Peter:  Rok v Provenci
1 zvuková deska (8 hod., 35 min.) : digital, MP3
Oddechová, úsměvně laděná knížka popisuje s velkým osobním zaujetím život Angličana ve francouzské
Provenci v průběhu jednoho roku.

2629    Jonasson Jonas:  Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
1 zvuková deska (12 hod., 43 min.) : digital
Sté narozeniny jsou velkou událostí, která si zasluhuje řádnou oslavu. Proto se sjedou různí hodnostáři do
jednoho normálního domova důchodců, kde pokojně žije jubilant, pan Karlsson. Vše je nachystané,
gratulanti se začínají řadit do fronty, když tu náhle vyjde najevo, že jejich oslavenec je fuč. Přesně v den
svých stých narozenin pan Karlsson udělá nečekanou věc. Vyleze oknem ze svého pokoje a zmizí.

2630    Dürrenmatt Friedrich:  Minotaurus
1 zvuková deska (45 min.) : digital
Minotaurus - tato prokletá bytost je odsouzena prožít svůj život uvězněná v obrovitém labyrintu, jehož stěny
jsou ze skla. Takže, když se Minotaurus v labyrintu probudí, vidí kolem sebe bezpočet svých zrcadlových
obrazů a netuší, že jen z různých stran pozoruje sebe samého.

2631    Wernisch Ivan:  Doupě latinářů
1 zvuková deska (30 min.) : digital
Sbírka mikropovídek a veršů. Dílo tohoto básníka a spisovatele vytváří bizardní i provokující svět citových a
existencionálních napětí člověka.

2632/1,2    Nesbø Jo:  Červenka
2 zvukové desky (14:45:14) : digital, MP3
Norská státní policie zjistí, že někdo připravuje atentát na následníka trůnu. Nováček Harry Hole sleduje
stopy vedoucí do nejtemnější kapitoly norské minulosti, ke skupině kolaborantů s nacisty, kteří svůj boj o
konečné vítězství dosud nevzdali.

2633    Vondruška Vlastimil:  Msta písecké panny
1 zvuková deska (09:51:53) : digital, MP3
S dvorem českého krále Přemysla II. Otakara odjíždí Oldřich z Chlumu v doprovodu svých pomocníků do
Prácheňska, kde se má konat zasedání zemského soudu. Ale hned první noc, kdy dvůr do královského
hradu v Písku dorazí, je zavražděn zemský sudí Benedikt.



2634    Pekárková Iva:  Levhartice
1 zvuková deska (07:11:44) : digital, MP3
Hrdinkou románu je průměrná Češka něco přes čtyřicet, které se právě za dramatických okolností rozpadlo
průměrné manželství. Milla však situaci řeší poněkud nezvykle: odjede do Anglie, kde se léčí z pocitu vlastní
zbytečnosti v náručích mužů všemožných ras a národností.

2635    Feuchtwanger Lion:  Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá
1 zvuková deska (10:45:49) : digital, MP3
Historický román, v němž sledujeme osudy 'ošklivé vévodkyně' a její marné úsilí o povznesení země i o kus
osobního stěstí, čerpá svůj námět i z českých dějin, z doby vlády Jana Lucemburského a Karla IV.

2636/1,2    Mitchell David:  Atlas mraků
2 zvukové desky (22:07:24) : digital, MP3
Autor ve svém rozsáhlém románu maže hranice mezi styly, žánry i časovými rovinami a poutavým
způsobem se zamýšlí nad nebezpečím lidské touhy po moci i jejími možnými důsledky.

2637/1,2    Rowland Laura Joh:  Pavilon z oblaků
2 zvukové desky (16:14:13) : digital, MP3
Čtrnáctý historický román s detektivní zápletkou. Sestřenici šógunova komořího Sana unesli a znásilnili. Ale
tím to všechno jen začíná.

2638    Boček Evžen:  Aristokratka ve varu
1 zvuková deska (03:44:04) : digital, MP3
Aristokraté jsou v ohrožení, ale situace Marie Kostkové z Kostky je o to těžší, že denně potkává členy své
bláznivé rodiny a k tomu několik střelených zaměstnanců "nejchudšího zámku v Čechách". Pokračování
románu Poslední aristokratka.

2639    Nečas Luboš:  Marie Rosůlková aneb "Meryčka na scénu..."
1 zvuková deska (05:39:57) : digital, MP3
Životní příběh milované herečky, jehož námět, dramaturgickou koncepci a finální podobu s použitím
vzpomínek Marie Rosůlkové zpracoval Luboš Nečas.

2640    Boček Evžen:  Poslední aristokratka
1 zvuková deska (08:20:27) : digital, MP3
Fiktivní deník Marie III., posledního potomka rodu Kostků, v němž s humorem, místy i s jemnou ironií,
popisuje nelehkou cestu své rodiny, která se na sklonku roku 1996 z USA vrací domů, aby se znovu ujala
vráceného majetku.

2641    Durrell Gerald Malcolm:  Šeptající země
1 zvuková deska (07:19:53) : digital, MP3
Autor se vypravil do Argetiny pozorovat a filmovat tučňáky a lachtany a důvěrně je představuje i svým
čtenářům. V druhé části knihy jsou veselé i poučné příběhy z jeho další pouti.

2642/1,2    Zusak Markus:  Zlodějka knih
2 zvukové desky (14:40:29) : digital, MP3
Mladý australský autor sepsal silný, jímavý a neobyčejně čtivý příběh. Jeho vypravěčem učinil Smrt. Smrt je
zdánlivě nezúčastněný divák, s dokonalým odstupem, s osobitou perspektivou; má všechny předpoklady pro
to být svědkem a vypravěčem.



2643/1,2    Heller Joseph:  Hlava XXII
2 zvukové desky (22:50:47) : digital, MP3
Satirický román, jehož děj se odehrává za 2. světové války na ostrově ve Středozemním moři a jehož hrdiny
jsou letci a vojáci amerického Leteckého pluku.

2662    Jonasson Jonas:  Analfabetka, která uměla počítat
1 zvuková deska (12 hod., 47 min) : digital, MP3
Druhý humoristický román Jonase Jonassona, jehož Stoletého staříka, který vylezl z okna a zmizel se v
češtině prodalo přes padesát tisíc výtisků! Vypráví příběh černošské dívky Nombeko Mayeki, která se v roce
1961 narodila v Sowetu, chudinském předměstí Johannesburgu. Přestože neumí číst, velmi dobře rozumí
matematice. Postupně se dopracuje na pozici, ve které navrhuje jaderné hlavice, a odstěhuje se do
Švédska. Ve Švédsku vyšel román na podzim 2013 a okamžitě vzbudil ohlas srovnatelný se Stoletým
staříkem, který tu byl dva roky po sobě nejprodávanějším románem.

2663/1,2    Mahler Zdeněk:  Antonín Dvořák v Americe
2 zvukové desky : digital, mono
Nejen o Antonínu Dvořákovi  v Americe, ale také o Novosvětské symfonii, o Janette Thurberové, o
krajanech ve Spillvillu, o smutných loučeních a slavných návratech vypráví Zdeněk Mahler.

2664/1,2    Fielding Helen:  Bridget Jonesová láskou šílená
2 zvukové desky (13 hod., 25 min.) : digital, MP3
Pokračování románu Bridget Jonesová - s rozumem v koncích. Bridget se vrací, leccos se bezpochyby
změnilo, ale hodně toho zůstalo při starém. Pravda, Bridget zestárla, sama vychovává dvě děti, ale na jejím
přístupu k životu se nezměnilo zhola nic.

2665    Camus Albert:  Cizinec
1 zvuková deska (3 hod., 45 min.) : digital, MP3
Jeden z nejproslulejších románů 20. století líčí příběh Mersaulta, náhodného vraha odsouzeného k smrti,
protože odmítá přijmout roli v společenských hrách.

2666    Davouze Marta:  Dům v Bretani
1 zvuková deska (5 hod., 56 min.) : digital, MP3
Je možné začít ve zralém věku druhý život? Žena, která po padesátce najde lásku, o níž snila od mládí,
přestěhuje se do vzdáleného místa na severozápadním okraji Francie a provdá se za muže diametrálně
odlišného od toho, s nímž prožila téměř čtyřicet let.

2668/1,2    Brown Dan:  Inferno
2 zvukové desky (17h., 35 min.) : digital, MP3
Robert Langdon se ocitá v srdci Itálie, kde studuje mnoha záhadami a tajemstvími opředený rukopis -
Danteho Peklo (Inferno). Musí se postavit tváří v tvář soupeři, který ho zavede do světa klasického umění,
tajných chodeb a futuristických zbraní. Klíč k nezodpovězeným otázkám je skryt mezi řádky Danteho pekla a
Langdon se opět vrhá do boje s časem, aby odvrátil zkázu, která světu hrozí.

 Smatana Ľubomír:  Jánošíci s těžkou hlavou
2 zvukové desky (72:24) : digital
Audio podoba česko-slovenského bestselleru, který je patrně prvním seriózním průřezem života našich
sousedů na Slovensku od cestopisů Boženy Němcové vydaných daných před 150 lety.



2671    Sharma Robin S.:  Mnich, který prodal své ferrari
1 zvuková deska (7 hod., 34 min.) : digital, MP3
Mnich, který prodal své ferrari patří mezi nejznámější klasická díla s duchovní a psychologickou tematikou.
Vypráví příběh o slavném a bohatém právníkovi Julianu Mantlovi, jenž se ocitl na pokraji smrti, když jednoho
dne v přeplněné soudní síni utrpěl infarkt. Jeho fyzický kolaps je provázen krizí duchovní, která jej donutí
hluboce se zamyslet nad neutěšeným stavem svého života a vydat se hledat odpovědi na nejdůležitější
otázky lidského bytí. V naději, že nalezne štěstí a splnění svých snů, vypravuje se Julián Mantle na putování
do nedostupných indických končin obydlených prastarou východní kulturou.

2672/1,2    Kerouac Jack:  Na cestě
2 zvukové desky (14 hod., 59 min.) : digital, MP3
Představitel americké 'beat generation' podává v románu výpověď příslušníka hnutí, jež v 50. letech
protestovalo proti nedostatkům americké demokracie.

2673    Redondo Dolores:  Neviditelný strážce
1 zvuková deska (15 hod., 22 min.) : digital, MP3
Na břehu řeky Baztán, v jednom z nejmagičtějších míst Baskicka, je nalezena záhadně zavražděná mladá
žena. Téměř čtyřiadvacet hodin poté je zjištěna souvislost s měsíc starou vraždou jiné dívky. Amaia
Salazarová, inspektorka z oddělení vražd, jíž byl případ přidělen, se tak vrací zpět na místo, kde se narodila
a odkud vždycky toužila odejít.

2674    Lasica Milan:  O lidech a lidech
1 zvuková deska (79:14) : digital, stereo
Výběr těch nejzajímavějších fejetonů od Milana Lasicy. Autor předkládá humorná i vážnější témata, napsaná
svěžím jazykem. Vtipně a s neobvyklou otevřeností napsané fejetony patří ve svém žánru k těm
nejzdařilejším.

2675    Blechová Zdenka:  Setkání s andělem
1 zvuková deska (37:20) : digital
Víte o tom, že andělé neustále hlídají naše kroky? Ponechávají nám však svobodnou vůli. Nezasahují nám
do života dokud je o to nepožádáme. Pokud poprosíme o pomoc, vždy ji dostaneme.

2676    Kučera Ilja:  Takový sníh už nepadá
1 zvuková deska (72:59) : digital
Cyklus drobných příběhů ze života. Někdy trochu nostalgických, jindy ironických, někdy veselých, někdy
poetických. Autor se v nich jednak vrací k historkám svého otce o studentských časech, ochotnických letech
na rodném Příbramsku či sedmatřicetiletém působení v Čs. rozhlase, jednak svého otce popisuje jako
svérázného tatínka a dědečka otevřeného všem krásám života.

2677/1-8    Werich Jan:  Táto, povídej!
8 zvukových desek : digital, mono
Rozhovory Jana Wericha s dcerou Janou.

2678    Fitzgerald Francis Scott:  Velký Gatsby
1 zvuková deska (5 hod., 34 min.) : digital, MP3
Velký Gatsby - jedno z nejznámějších děl moderní americké literatury. V nezkrácené, více než pětihodinové
audioknize se role vypravěče zhostil Filip Čapka.



2679    Hannah Sophie:  Vraždy s monogramem
1 zvuková deska (12 hod., 21 min.) : digital, MP3
Nejslavnější postava z pera královny zločinu je zpět… Potomci Agathy Christie svolili k návratu Hercula
Poirota na stránky nových napínavých příběhů – nesnadného úkolu důstojně navázat na tradici
poirotovských detektivek se ujala bestsellerová autorka Sophie Hannah. Výsledkem jsou Vraždy s
monogramem, spletitý případ zasazený do Londýna 20. let minulého století. Ďábelsky chytrý hlavolam plný
falešných stop a snadno přehlédnutelných, o to však důležitějších detailů může rozřešit jen legendární
belgický puntičkář a jeho brilantní „malé šedé buňky“.

2680    Brousek Otakar:  Všechno si pamatuju
1 zvuková deska : digital, MP3
Herec Otakar Brousek vzpomíná a vypráví v kruhu své rodiny.

2681/1,2    Tučková Kateřina:  Vyhnání Gerty Schnirch
2 zvukové desky (15 hod. 45 min.) : digital, MP3
Román odehrávající se těsně před koncem 2. světové války. Hlavní hrdinka, Gerta Schnirch, je odsunuta
spolu s dalšími brněnskými Němci směrem na Vídeň. Jejich putování však končí na jižní Moravě, kde se
musí zastavit pro nemoc mnoha žen a dětí.

2682    Čech Vladimír:  --mluviti stříbro
1 zvuková deska : digital
V sérii "Mluviti stříbro… " slavné osobnosti českého kulturního dění hovoří o sobě a svých přátelích, ev. čtou
slavná knižní díla. Tentokrát s Vladimírem Čechem v rozhovoru spisovatelky Zuzany Maléřové - vzlety i
pády, dary i ztráty, úsměvy ze života.

2683/1,2    Brown Dan:  Ztracený symbol
2 zvukové desky (20h 29 min) : digital, MP3
Třetí příběh se symbologem Robertem Langdonem. Tentokrát neopustí domácí půdu a po svých
předchozích zběsilých šetřeních v evropské kolébce se prvně zaplete do noční dešifrovací honičky na území
USA.

2698    Gibson William:  Gernsbackovo kontinuum
1 zvuková deska (31 min.) : digital
Sci-fi povídka ze sbírky Vypálit chrom.

2700    Rowling J. K.:  Harry Potter a Kámen mudrců
1 zvuková deska (09:50:01) : digital, MP3
Příběh plný divů a hříček, v němž najdou zalíbení všichni fantastové od 9 do 99 let. Hlavním hrdinou je
jedenáctiletý učedník čarodějných umění.

2701    Rowling J. K.:  Harry Potter a Tajemná komnata
1 zvuková deska (10:47:03) : digital, MP3
Nová dobrodružství Harryho Pottera odehrávající se opět v bradavické škole pro čaroděje.

2702    Rowling J. K.:  Harry Potter a vězeň z Azkabanu
1 zvuková deska (17:05:23) : digital, MP3
V dalším pokračování dobrodružství studenta kouzelnické školy Harryho a jeho kamarádů sledujeme příběh
uprchlého nebezpečného vězně.



2703    Rowling J. K.:  Harry Potter a Ohnivý pohár
1 zvuková deska (27:44:30) : digital, MP3
Ve čtvrtém pokračování dobrodružného příběhu se kouzelnický student Harry účastní turnaje o pohár Tří
kouzelnických škol.

2704/1,2    Rowling J. K.:  Harry Potter a Fénixův řád
2 zvukové desky (18:54:32, 19:06:51) : digital, MP3
Další vzrušující dobrodružství prožívá student kouzelnické školy Harry Potter a jeho kamarádi.

2705    Rowling J. K.:  Harry Potter a princ dvojí krve
1 zvuková deska (25:30:36) : digital, MP3
Další příběh Harry Pottera a jeho přátel.

2706/1,2,3    Rowling J. K.:  Harry Potter a relikvie smrti
3 zvukové desky (12:17:19, 11:46:44, 5:54:18) : digital, MP3
Závěrečný příběh Harry Pottera a jeho přátel.

2707    Vondruška Vlastimil:  Krev na kapradí
1 zvuková deska (08:13:39) : digital, MP3
Výbor povídek autora historických detektivek se odehrává v rozličných dobách i na různých místech Čech.

2708    Vondruška Vlastimil:  Román o růži
1 zvuková deska (8:20:02) : digital, MP3
Historická detektivka se odehrává za vlády Přemysla II. Otakara a jejím hlavním hrdinou je královský
prokurátor a správce Bezdězu Oldřich z Chlumu.

2709    Vondruška Vlastimil:  Vražda v ambitu
1 zvuková deska (12:01:55) : digital, MP3
Tři detektivní příběhy (Vražda v ambitu. Masopustní maškary. Osudný turnaj) z poloviny 13. století se vracejí
do doby mládí budoucího prokurátora Oldřicha z Chlumu.

2710    Brzáková Pavlína:  Dědeček Oge
1 zvuková deska : digital, MP3
Baladicky laděný příběh o životě posledního eveneckého šamana, jenž přibližně v letech 1920-1990 žil v
tunguzské tajze, vznikl na základě vzpomínek pamětníků.

2711    Špaček Ladislav:  Dědečku, vyprávěj
1 zvuková deska (55:14) : digital
Knížka vypráví o světě etikety pohledem malého děvčátka a jejího trpělivého a laskavého dědečka. Děti se
naučí základům chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem.
Vyprávění moudrého dědečka je protkáno pohádkovými příběhy, které v dětech pěstují ohleduplnost,
obětavost, lásku ke světu kolem nich.

2712    Kirschner Miloš:  Jak s Máničkou šili všichni čerti
1 zvuková deska (79:00) : digital



2713/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 301-350
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny od začátku 16. století po dobu Rudolfa Habsburského.

2714/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 351-400
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny od doby rudolfinské po krále Matyáše.

2715/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 401-405
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny od počátku třicetileté války do roku 1626.

2716/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 451-500
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny za třicetileté války až do konce 17. století.

2717/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 501-550
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny od počátku 18. století do období vlády Marie Terezie.

2718/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 551-600
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny od poloviny 18. století.

2719/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 601-650
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny od poloviny 18. století do počátků národního obrození.

2720/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 651-700
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny od počátků národního obrození po období napoleonských válek.

2721/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 701-750
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny národního obrození.

2722    Havlíček Jaroslav:  Petrolejové lampy
1 zvuková deska (04:23:00) : digital, MP3
Román, umístněný do autorovy rodné Jilemnice, vypráví historii nešťastného manželství vesnické ženy,
tyranizované těžce nemocným mužem. Kniha podává realistický obraz maloměsta v poslední třetině 19. a na
počátku 20. století.

2724/1,2    Hosseini Khaled:  A hory odpověděly
2 zvukové desky (14:33:54) : digital, MP3
Ve svém třetím románu se autor vrací do Afghánistánu padesátých let 20. století. V osudech sourozenců
rozdělených v dětství nás v průběhu šedesáti let na pozadí dramatické afghánské historie provede příběhem
ztrát, obětí a zejména lásky.



2726/1,2,3    Körnerová Hana Marie:  Pán hor 2
3 zvukové desky (11:02:31, 9:19:23, 5:01:29) : digital, MP3
Romantická sága šlechtického rodu de Braie.

2727/1,2    Körnerová Hana Marie:  Pán hor 3
2 zvukové desky (8:22:06 ; 8:16:06) : digital, MP3
Třetí díl romantické ságy rozvíjí osudy členů francouzského šlechtického rodu de Braie, proplétá jejich
milostné i nenávistné vztahy.

2728/1,2    Körnerová Hana Marie:  Pán hor 4
2 zvukové desky (11:42:28 ; 4:58:00) : digital, MP3
I v tomto díle potomci rozvětveného šlechtického rodu de Braie bojují o své štěstí a lásku, avšak respektují
zákon, že čest rodu musí být zachována.

2729/1,2    Körnerová Hana Marie:  Pán hor 5
2 zvukové desky (11:41:25 ; 4:58:52) : digital, MP3
Pátý díl ságy, která zachycuje dramatické osudy šesti generací francouzského šlechtického rodu de Braie
od roku 1785.

2730/1,2    Körnerová Hana Marie:  Pán hor 6
2 zvukové desky (10:26:24 ; 4:30:46) : digital, MP3
Epilog romantické ságy francouzského šlechtického rodu.

2731    Vondruška Vlastimil:  Ďáblův sluha
1 zvuková deska (11:30:43) : digital, MP3
Další z případů královského prokurátora Oldřicha z Chlumu. Ten na osobní žádost pána z Hradce zasahuje
na panství, které se stalo terčem podivných zlých činů.

2732/1,2    Nesbø Jo:  Přízrak
2 zvukové desky (12:20:05, 3:48:10) : digital, MP3
Harry Hole se po třech letech strávených v Hong Kongu vrací domů do Norska, nejde ovšem o žádnou
zdvořilostní návštěvu. Po příletu okamžitě míří na policejní ředitelství a žádá svého někdejšího nadřízeného,
aby se mohl ujmout vyšetřování.

2733    Milton Giles:  Plavby za bohatstvím
1 zvuková deska (11:25:27) : digital, MP3
Střety koloniálních zájmů Angličanů a Holanďanů v Indonésii v 17. století - Bandské ostrovy jako zdroj
vzácného a drahého koření.

2734/1,2    Mankell Henning:  Bílá lvice
2 zvukové desky (8:47:44, 6:11:32) : digital, MP3
Drastické ozvuky sálajících nepokojů v Africe 90. let pocítí i obyvatelé chladného severu. Komisař Wallander
vyšetřuje zmizení realitní makléřky Louisy Akerblomové, aniž by našel jakékoli vysvětlení či motiv. Policista
tuší, že vzorná manželka a matka zřejmě už není mezi živými. Nemůže však vědět, že její zabití souvisí s
politickým děním a plánovaným pokusem o vraždu Nelsona Mandely v Jihoafrické republice.



2735/1,2    Taragel Dušan:  Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče
2 zvukové desky (75:55, 68:15) : digital, stereo
Pohádky pro neposlušné děti a jejich rodiče v rozšířené verzi o 4 nové pohádky.

2736     Byl jednou jeden pokrok, aneb, O poklad strýca Juráša 201415
1 audiodisk ;
Sborník dětských literárních prací okresu Vsetín doplněných komiksy.

2738    Myšková Ivana:  Nícení
1 zvuková deska (50:00) : digital
Příběh Hermíny, jež to má se svými rodiči a partnery právě tak složité jako oni s ní.

2740/1-3    Eichlerová Ilona:  Logopedické pohádky
3 zvukové desky : digital, stereo
Pohádkové příběhy na upevňování správné výslovnosti.

2742    Sekora Ondřej:  Pošta v ZOO
1 zvuková deska (51:31) : digital
Příběh o zvířátkách v zoo, která využívají holubí pošty k sdělování svých zážitků svým příbuzným po celém
světě.

2747/1-3    Ježková Alena:  Staré pověsti české a moravské
3 CD audio ;

2758     Večerníčkův kolotoč pohádek
1 zvuková deska (78:59) : digital, stereo
Dětské pohádky známé z večerníčků.

2759    Backman Fredrik:  Muž jménem Ove
1 audiodisk (10:28:29) : digital, MP3
Román o starém vzteklounovi komicky ztvárňuje řadu situací, které nám jsou důvěrně známé. Kniha se nese
ve stejném duchu jako film "Lepší už to nebude".

2760    Bragance Anne:  Mata Hari
1 audiodisk (10:12:04) : digital, MP3
Životopisný román o slavné tanečnici a záhadné špionce, která byla popravena v roce 1917.

2761    Christie Agatha:  Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota
1 audiodisk (9:56:47) : digital, MP3
Soubor dvanácti kratších detektivních příběhů Hercula Poirota.

2762/1,2    Nesbø Jo:  Policie.
2 audiodisky (16:00:52) : digital, MP3
Desátý díl krimi série Harry Hole. Na místech, kde byly v minulosti spáchány dosud neobjasněné zločiny,
jsou nalezeni zavraždění policisté, kteří je vyšetřovali. Osloský policejní sbor se však musí obejít bez svého
nejlepšího vyšetřovatele.



2764    Kutinová Amálie:  Farmaceutka
1 audiodisk (07:25:44) : digital, MP3
Pokračování kroniky dívčího života Gabry a Málinky vypravuje o tom, jak se Málinka učí být lékárnicí.

2765    Sedláčková Andrea:  Moje pařížská revoluce
1 audiodisk (9:51:59) : digital, MP3
Kniha známé filmové režisérky Andrey Sedláčkové je působivým literárním dokumentem, který se čte jedním
dechem. Čtenáři před očima ožívá Paříž z konce osmdesátých let, kam autorka jako dvaadvacetiletá dívka
emigruje, zatímco se o tisíc kilometrů dál v Československu odehraje sametová revoluce.

2766    Schröder Rainer M.:  Bratrstvo svatého grálu.
1 audiodisk (12:29:53) : digital, MP3
Úchvatné historické kulisy… Fascinující mystika… Velkolepé dobrodružství… Mocná kombinace fantasy a
historického románu… Akkon - poslední bašta křesťanstva - je už velmi dlouho obléhán mameluckými
vojsky a jeho pád se nezadržitelně blíží. Svatý grál je ohrožen!!! Je nezbytné najít mýtickou relikvii ukrytou
od dávných dob hluboko pod městem.

2767    Giesbert Franz-Olivier:  Himmlerova kuchařka
1 audiodisk (09:07:00) : digital, MP3
Groteskní román, ve kterém spolu s hrdinkou a jejími pohnutými osudy poznáváme zlomové okamžiky dějin
dvacátého století.

2768    Vondruška Vlastimil:  Králův dluh
1 audiodisk (12:22:40) : digital, MP3
Další detektivní příběh, kde v hlavní roli vyšetřovatele vystupuje královský prokurátor a správce hradu
Bezděz Oldřich z Chlumu.

2769    Vondruška Vlastimil:  Zdislava a ztracená relikvie, aneb, Tři zločiny, které
rozřešil královský prokurátor Oldřich z Chlumu
1 audiodisk (11:41:32) : digital, MP3
V historickém detektivním románu o "hříšných lidech Království českého" prokurátor Přemysla Otakara II.
opět vyšetřuje řadu zločinů.

2770/1,2    Fielding Helen:  Celebrity pro Afriku
2 audiodisky (14:48:19) : digital, MP3
Ve svém románu spojila autorka s velkou dávkou humoru, porozumění a soucitu dva zdánlivě neslučitelné
světy - kult celebrit a utrpení třetího světa.

2771    Adamec Radek:  Bubákov
1 CD audio (79 min.) : digital
Pojďme společně navštívit prastarou krčmu U všech čertů, kde nám hospodský Alois Strach, hajný
Moldánek, švec Bolístko, porybný Bebíčko a duch Křivoklátských lesů Dyma, budou vyprávět prapodivné
historky a strašidelné zkazky o všelijakých strašidlech, bubácích a jiných nadpřirozených bytostech.

2772    Kutinová Amálie:  Gabra a Málinka.
1 audiodisk (5:49:17) : digital, MP3
Veselé příhody dvou sester, dcer řídícího učitele na venkovské škole na Valašsku.



2773    Kutinová Amálie:  Gabra a Málinka.
1 audiodisk (4:29:15) : digital, MP3
Veselé příhody dvou sester, ze kterých se stávají studentky gymnázia ve Valašském Meziříčí.

2774    Kutinová Amálie:  Gabra a Málinka.
1 audiodisk (9:47:03) : digital, MP3
Třetí a čtvrtý díl série Amálie Kutinové-Tauberové o Gabře a Málince, nerozlučných sestrách z Valašska.

2775    Kutinová Amálie:  Gabra a Málinka.
1 audiodisk (7:30:25) : digital, MP3
Amalie (Málinka) Kutinová s humorem a nostalgií popisuje příhody svého dětství a dospívání na valašské
vesnici počátkem 20. století. Věčnou průvodkyní a družkou je Málince její starší sestra Gabriela (Gabra).

2776    Kutinová Amálie:  Gabra a Málinka.
1 audiodisk (6:35:02) : digital, MP3
Další autobiografické příběhy oblíbené autorky dívčích románů.

2777    Wood Naomi:  Paní Hemingwayová
1 audiodisk (9:25:37) : digital, MP3
Románová mozaika je portrétem čtyř manželek, které stály po boku Ernesta Hemingwaye, jednoho z
nejslavnějších spisovatelů dvacátého století.

2778/1,2    Weir Andy:  Marťan
2 audiodisky (15:00:47) : digital, MP3
Chytře napsaný sci-fi román, kde technické vymoženosti jsou až druhé v pořadí za lidskou vynalézavostí a
vytrvalostí. Mark Watney se nachází opuštěný na mrtvé planetě Mars a zdravý rozum si udržuje prací,
disciplínou, pravidelnými glosami do deníku a jízlivým osobitým humorem.

2779/1-3    Nagaraja Dharmachari:  Buddhovy pohádky na dobrou noc
3 CD audio (200:08) : digital
Tato kniha obsahuje dvacet klasických buddhistických příběhů převyprávěných zábavným způsobem, tak
aby je rodiče mohli předčítat svým dětem.

2780/1,2,3    Hayes Terry:  Já, poutník
3 audiodisky (33:15:41) : digital, MP3
Špionážně kriminální thriller sugestivně vypráví příběh dvou mužů, kteří stojí na opačném konci dobra a zla.

2781/1,2    Žáček Jiří:  Čarodějné pohádky
2 zvukové desky (158:46) : digital
Jiří Žáček vypráví pohádky z celého světa plné kouzelníků, čarodějnic, kouzelných předmětů, magických
zaklínadel, zázračných schopností a divotvorných proměn, veselé i strašidelné, uvěřitelné i neuvěřitelné.

2782     Český Honza
1 zvuková deska (72:09) : digital
Osm pohádek o českém Honzovi a jeho dobrodružstvích.



2783/1,2    Kratochvíl Miloš:  Puntíkáři
2 zvukové desky (76:00 ; 78:00) : digital
Michal Souček a Filip Fialka jsou kamarádi na život a na smrt. Mají dobré srdce, a tak když mají pocit, že
někdo v jejich okolí potřebuje pomoc, vrhají se do toho po hlavě.

2784    Kratochvíl Miloš:  Bouráci
1 zvuková deska (3 hod., 20 min.) : digital
Michal Souček a Filip Fialka už jsou známé firmy. Ve svém čtvrtém dobrodružství se rozhodnou, že se
stanou skauty. Ovšem ne jen tak ledajakými, ale moderními skauty-survivory.

2785    Kratochvíl Miloš:  Klofáci
1 audiodisk (3 hod., 8 min.) : digital
Michal Souček a Filip Fialka popáté a naposledy!!! Jako Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci a Bouráci zůstali
nerozluční kamarádi při zachraňování spolužáků, psů, rodičů, skautů, školy i kouzelníků, nezlomeni
poznámkami učitelky, podezřívavostí ředitele, akcemi psychiatrické doktorky tety Marcely, maléry i úrazy.
Nyní stojí před nejtěžší zkouškou. Nic tak neohrozí klukovské kamarádství jako láska ke stejné spolužačce.

2786/1,2    Žáček Jiří:  Chytré pohádky
2 CD audio (2 hod. 16 min.) : digital
Pohádky ze všech koutů světa vypráví Oldřich Kaiser. Existují i pohádky, ve kterých se nevyskytují
pohádkové obludy, kde nevítězí mocné kouzlo či hrubá síla, ale navrch má rozum, moudrost a vtip. Hrdiny
chytrých pohádek bývají lidé zdánlivě obyčejní, kteří se v životních zkouškách téměř vždy osvědčí jako lidé
naopak neobyčejní, moudří a stateční.

2787    Nesbø Jo:  Doktor Proktor a vana času
1 zvuková deska (7 hod., 13 min.) : digital, MP3
Zběsilá jízda časem v zábavném a napínavém pokračování o doktoru Proktorovi. Doktor Proktor se vydává
do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. V poštovní schránce Lízy
Pedersenové v Dělové ulici se jednoho dne objeví zvláštní pohlednice. Je od doktora Proktora. Líze a
Bulíkovi se nakonec podaří vzkaz rozluštit a zjišťují, že doktor Proktor se bez jejich pomoci nemůže dostat
nazpět z minulosti. Proč je ale jeho zpráva šifrovaná? Hrozí mu nějaké nebezpečí?

2788    Kratochvíl Miloš:  Duchaři
1 zvuková deska (3 hod., 3 min.) : digital
Puntíkáři Michal Souček a Filip Fialky už zase chtějí pomáhat a zachraňovat. Tentokrát se jim zželelo
nejmenšího kluk a ze třídy, Trjapase Lojdy, kterého ve škole vyjukala přítomnost zeleného ducha. Kluci
zahájí po duchovi intenzivní pátrání, aby mu domluvili a ze školy ho vypudili.

2789    Žáček Jiří:  Aprílová škola
1 zvuková deska (52:58) : digital, stereo
Verše Jiřího Žáčka si recituje již několik generací. Do zvukové podoby tuto hravou, vtipnou a trochu
praštěnou poezii převedli se stejnou hravostí, jakou má autor i interpreti.

2790    Kratochvíl Miloš:  Kouzláci
1 zvuková deska (3 hod., 13 min.) : digital, MP3
Třetí díl oblíbené knižní série Pachatelé dobrých skutků (Puntíkáři, Duchaři) od Miloše Kratochvíla přináší
další rozverné historky dvou nerozlučných kamarádů. Jako Duchaři si to Michal s Fildou ve škole pěkně
zavařili. Teď si kluci uvědomují, že musí zachránit svoji vrozenou klukovskou čest, a doufají, že jim k tomu
dopomohou dobré strašinápady nebo mizecí triky. Ty se chtějí naučit od Mistra magie kouzelníka Varadiho,
a leccos si také vyzkoušejí.



2791/1,2     Moje první Bible
2 zvukové desky (2:27:48) : digital
Nejsrozumitelnější podání biblických příběhů pro úplně nejmenší v laskavém a napínavém vyprávění a navíc
roztomilá, zábavná a jednoduchá říkadla.

2792/1,2    Rychlebský Filip:  Pišlické příběhy
2 CD audio (1 hod. 37 min.) ;
Pohádkové příběhy o pišlicích. Pokud netušíte, kdo jsou to pišlici, zkuste si je představit jako drobné
postavičky vyřezané z višňového dřeva. Pišlici nemají nos, nožičky, ručičky, mají útlé tělo a jejich
dobrodružství jsou psána dětskou fantazií. Obžívají až v rukou dětí, které si s nimi hrají.

2793    Robbins Tom:  P jako pivo
1 zvuková deska (2 hodiny, 47 minut) : digital, MP3
V roce 2007 zaujal Robbinse v New Yorkeru kreslený vtip zasazený do baru, kde sedí ob několik stoliček od
sebe byznysmen a šupák, a muž v obleku komentuje jejich společnou žízeň: "Pochybuju, že by se dobře
prodávala dětská knížka o pivu." Robbinsovi se to tak zalíbilo, že se rozhodl takovou knihu napsat. Pivo a
mnohé o něm je jednotícím prvkem v příběhu o šestileté předškolačce Grácii Perkelové, která tráví čas
nejraději se svým strýčkem Moem, jenž pivu značně holduje. Grácie si občas sama přihne a pak se jí zjevuje
pivní víla, která ji odnáší do jiného světa.

2794    Aškenazy Ludvík:  Praštěné pohádky
1 zvuková deska (59:42) : digital
Pokud se nebojíte svých snů a jejich dobrodružství - dokážete si představit, jak letíte na fotbalovém míči do
vesmíru anebo úplně jasně vidíte latinskoamerickou kapelu, která vyleze ze známky na váš vlastní stůl a
zahraje skvělý armádní marš – tak v tom případě jste nádherně praštěné děti a naše Praštěné pohádky jsou
přesně pro vás.

2795/1,2    Radůza:  O Mourince a Lojzíkovi
2 zvukové desky : digital
Pohádky pro děti od známé hudebnice a zpěvačky. Co se stane, když zůstane malá princeznička sama na
zámku, když se princ musí ženit a zamiluje se do víly, nebo když království napadne sedmihlavý drak mající
problémy se zub. Pohádky jsou proloženy písničkami.

2796    Kirschnerová Denisa:  Hurvajz, vyžvejkni se!
1 CD audio (52:13) : digital
Hurvínkova dobrodružná cesta za tajemstvím žvýkačky - nechybí při tom ani Buffalo Bill a indiáni.

2797    Doyle Arthur Conan:  Vánoční příběhy Sherlocka Holmese
1 audiodisk (125:03) : digital, MP3
Druhého dne Vánoc se doktor Watson vydal popřát Sherlocku Holmesovi vše nejlepší a našel ho, jak
zkoumá ošuntělý, prstěný tvrďák, který nalezl poslíček Peterson na ulici společně s tučnou vánoční husou.
Tak podivně začal jediný Holmesův vánoční příběh. Nakonec se ze zdánlivě nevinného nálezu vyvinul případ
krádeže slavné modré karbunkule... ?A jak to celé dopadne? Vždyť přece Vánoce jsou časem odpuštění!
Další příběh začíná také nevinně, snad až komicky – rozpuštěním podivného Spolku ryšavců. Z toho
plynoucí ztráta laciného příjmu z opisování Britské encyklopedie přivedla ryšavého zastavárníka Jabeze
Wilsona až k Sherlocku Holmesovi. „Případ tak na tři dýmky“, jak ho detektiv nazval, však po krátkém
pátrání v terénu končí ve sklepeních londýnské banky...

2798    Nikodemová Monika:  Velryba
1 CD audio (31:45) : digital
Tři pohádky o velrybě, chobotnici, delfínovi a želvě doprovázené relaxační hudbou se zvuky velryb a delfínů.



2799     Můj první kalendář
1 CD audio (74 min.) : digital
Vyprávění pro malé i velké posluchače o českých svátcích, zvycích a tradicích v průběhu kalendářního roku.

2800    Lindgren Minna:  Babičky mrtvý kuchař
1 CD audio (10 hod., 37 min.) : digital, MP3
Neumíte si představit, že by mohlo v domově důchodců dojít k něčemu nezákonnému - ať už k podezřelému
úmrtí, krádeži nebo obchodu s léky? Jeho devadesátileté obyvatelky Siiri, Irma a Anna-Liisa ano! Životy
obyvatel soukromého domova důchodců Podzimní háj jsou většinou vyplněny nekonečně dlouho ubíhajícím
časem tráveným pitím červeného vína, jízdami tramvají a pohřby. Vyšetřování náhlého úmrtí místního
kuchaře však dokazuje, že je na světě i zajímavější zábava než hraní karet, umělecké a řemeslné lekce,
tělocvik nebo večery s harmonikou (těch se ostatně obyvatelé domu zúčastňují jen ze soucitu se
zaměstnanci). První díl detektivní trilogie.

2801    Hawkins Paula:  Dívka ve vlaku
1 audiodisk (11 hod. 15 min.) : digital, MP3
Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna. Den co den vlak na chvíli zastaví u návěštidla a umožňuje jí
letmý pohled do soukromí mladého páru. Jednou však zahlédne něco, co ji šokuje.

2802    Charrière Henri:  Motýlek
1 audiodisk (6 hod., 32 min.) ;
Autor ve své knize líčí život na pověstných francouzských galejích, kde jako vězeň sám prožil 9 let, útěky z
vězení za nejfantastičtějších okolností, a vypovídá o krutosti francouzského vězeňského systému.

2803/1-3    Baarová Lída:  Případ Lída Baarová
3 audiodisky (71:54) : digital, mp3
Pravdivá zpověď herečky v rozhovorech s Josefem Škvoreckým v létě 1982 ve Španělsku. Nahrávky sloužily
jako poznámkový aparát pro knihu s názvem Lída Baarová Útěky.

2804    Priestley Chris:  Příšerné příběhy vánoční
1 audiodisk (2 hod., 49 min) : digital, mp3
V sedmi příbězích prodchnutých tajuplnou, strašidelnou atmosférou čeká na čtenáře spousta geniálně
nečekaných zvratů a samozřejmě nezbytné, hrůzu nahánějící poučení.

2805    Barbery Muriel:  S elegancí ježka
1 audiodisk (10 hod., 5 min.) : digital, mp3
Příběh Renée, neobyčejné domovnice žijicí v luxusním domě. Aby maskovala své nevšední choutky, četbu
ruských klasiků a filozofických spisů, musí promýšlet každé své slovo, skrývat svou kultivovanost.

2806    Horníček Miroslav:  Saze na hrušce
1 zvuková deska : digital
Vynikající český herec, dramatik, spisovatel, výtvarník a režisér Miroslav Horníček, jeden z nejslavnějších
plzeňských rodáků, zavádí posluchače do prvorepublikové Plzně, aby představil svůj rodný dům, své rodiče,
dědečky, strýce a další lidi z minulého století. V Horníčkově vyprávění se kloubí dětské okouzlení s
moudrostí a zkušeností staršího člověka.



2807/1,2    Matula Miloš:  Zimní meditace
2 CD audio (74:00) : (68:00) digital
Nejnovější meditační cd Miloše Matuly Zimní meditace navozuje atmosféru melancholické a zároveň i
romantické zimy, avšak najdeme zde i dvě meditace/modlitby známého spisovatele a Toltéka Miguela Ruize
z jeho knihy Čtyři dohody.

2808    Undset Sigrid:  Kristina Vavřincová
1 audiodisk (8 hod., 54 min.) : digital
Příběh velké tragické lásky a duchovní pouti ze středověkého Norska.

2809    Bednářová Veronika:  Má americká krása
1 audiodisk (7 hod., 50 min.) : digital, MP3
Unikátní soubor povídek a reportáží přední české novinářky přináší neotřelé pohledy na Spojené státy a
jejich atmosféru. Najdete zde Hollywood, Silicon Valley, Arlingtonský hřbitov, prázdninové místo Antonína
Dvořáka, ale i procházku Central Parkem, Broadwayí a příběh zkázy newyorských Dvojčat.

2810    Albright Madeleine Korbel:  Pražská zima
1 zvuková deska (4 hod., 47 min.) : digital, MP3
Kniha vzpomínek Madeleine Albrightové na události, jež formovaly její život a pozdější kariéru.

2811    Menzel Jiří:  Rozmarná léta
1 zvuková deska (4 hod., 3 min.) : digital, MP3
Jiří Menzel vzpomíná na dětství, studia na FAMU a na setkání s Otakarem Vávrou, Věrou Chytilovou,
Bohumilem Hrabalem, Rudolfem Hrušínským nebo Zdeňkem Svěrákem. Očima vzpomínek oscarového
režiséra poznáte některé významné a dramatické události v historii naší země a především nahlédnete do
zákulisí vzniku filmů: Ostře sledované vlaky, Rozmarné léto, Postřižiny nebo Vesničko má středisková.
Charakteristický Menzelův hlas je intimním vypravěčem příběhů vlastního života a obrazů filmového
scénáře. CD mp3 doplňují ukázky z filmové hudby Jiřího Šusta, tak jak ji známe z Menzelových filmů.

2812/1,2    Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 1001-1050
2 audiodisky (21:13) : digital, MP3
Další díl českých dějin.

2813/1,2    Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 751-800
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny národního obrození.

2814/1,2    Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 801-850
2 zvukové desky : digital, MP3
Pozoruhodný pokus o moderní, dokumentárně bohatý a čtenářsky přitažlivý výklad zásadních událostí
českých dějin v audioformě.

2815/1,2    Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 851-900
2 zvukové desky : digital, MP3
Pozoruhodný pokus o moderní, dokumentárně bohatý a čtenářsky přitažlivý výklad zásadních událostí
českých dějin v audioformě.



2816/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 901-950
2 audiodisky (20:49) : digital, MP3
Další díl českých dějin.

2817/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 951-1000
2 zvukové desky (20 hod., 52 min.) : digital, MP3
Další díl českých dějin.

2818/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí
2 audiodisky (15:43) : digital, MP3
Úspěšný seriál věnovaný velikánu české historie Karlu IV.

2819/1,2  Herriot James:  Zvěrolékař a psí historky
2 CD audio (124:54) : digital
Příběhy o psech, jež patřily k Herriotově nejoblíbenějším. Ať už se zaposloucháte do příhod rozmazleného
pekinéze Tricki Woo, veselého psího klauna Brandyho nebo tuláka Jakea, zjistíte, že pouto mezi zvířetem a
„jeho“ člověkem patří k malým zázrakům, jež náš život naplňují láskou a oddaností.

2820  Macourek Miloš:  Mach a Šebestová
1 CD audio : digital

2821  Macourek Miloš:  Mach a Šebestová
1 CD audio : digital

2822  Macourek Miloš:  Mach a Šebestová
1 CD audio : digital

2823  Macourek Miloš:  Mach a Šebestová
1 CD audio : digital

2824  Macourek Miloš:  Mach a Šebestová
1 CD audio : digital

2825  Jiráň Jan:  Vlak do Santa Fe
1 audiodisk (48:00) : digital, MP3
Oldřich Kaiser jako Old Shatterhand a Jiří Lábus jako Vinnetou v parodii na slavné příběhy Karla Maye! Oba
tvůrci a spolu s nimi řada dalších známých herců přichází v této humoristické dramatizaci s vlastní verzí
známých dobrodružství z Divokého západu.

2826     Pohádky s pejsky, psy a hafany
1 audiodisk (60:00) : digital, MP3
Moderní pohádky o psech.

2827/1,2    Blok Georgij Petrovič:  Legenda o slavném městě
2 zvukové desky (10:45:09) : digital, MP3
Historický román z období Kyjevské Rusi, rostovsko-suzdalského knížectví a vzniku města Moskvy podává
zajímavý obraz života tehdejší doby.



2828    Cipriani Lidio:  U nejmenších lidí světa
1 audiodisk (8:37:51) : digital, MP3
Kniha je věnována negritským populacím (trpasličím kmenům) žijícím na Andamanských ostrovech.

2829    Formanová Martina:  Případ Pavlína
1 audiodisk (7hod.) ;
Manželé Pořízkovi opouštějí čtyři dny po sovětské okupaci Československo a nechávají u prarodičů
tříapůlletou Pavlínu. Netuší, jak dlouho budou muset čekat a co vše podniknout, než opět uvidí svoji dceru,
ani co přinese jejich shledání….

2830/1,2    Matthiessen Peter:  Sněžný levhart
2 audiodisky (15:19:29) : digital, MP3
Nevšední vyprávění amerického přírodovědce o putování ve stopách sněžného levharta na Křišťálovou horu
do Tibetu na podzim roku 1973.

2831    Novotný Petr:  Jako Čuk a Gek
1 audiodisk (06:22:14) : digital, MP3
Osobitý cestopis po Thajsku, USA, Anglii a Sicílii v podání múzami políbených vypravěčů.

2832    Périot Gérard:  Sám uprostřed pralesa
1 audiodisk (11:18:53) : digital, MP3
Vyprávění o dobrodružné cestě francouzského etnografa do nitra neprozkoumaného liberijského vnitrozemí,
kterou pěšky uskutečnil v roce 1951.

2833    Rasmussenová Nelly:  Lidé z Baffinova ostrova
1 audiodisk (11:00:28) : digital, MP3
Autorka vypráví o své cestě za poznáním života Eskymáků v kanadské Arktidě na Baffinově ostrově.

2834    Steinbeck John:  Toulky s Charleyem za poznáním Ameriky
1 zvuková deska (9:57:26) : digital, MP3
Kniha postřehů o Americe 60. let tak, jak ji poznal světoznámý spisovatel na svých toulkách obytným
náklaďákem v doprovodu psa Charleye.

2835    Körner Vladimír:  Zánik samoty Berhof
1 zvuková deska (4:03:06) : digital, MP3
Baladická románová novela inspirovaná dramatickými událostmi z českého pohraničí těsně po skončení 2.
světové války v roce 1945.

2836    Šiklová Jiřina:  Deník staré paní
1 zvuková deska (5:54:39) : digital, MP3
Návodná knížka o tom, jak zvládat stáří, je určena především dámám v pokročilém věku, ale nejen jim. Život
české důchodkyně ve formě deníkových poznámek od přední socioložky a feministky.

2837    Podivínová Milada:  Deník naší babičky
1 audiodisk (2:00:06) : digital, MP3
Deník šestnáctileté, sentimentální a sečtělé dívky vypráví o prvních láskách a citových zmatcích i o první
zkušenosti s prací.



2838    Patton George Smith:  Válka mýma očima
1 zvuková deska (15:53:09) : digital, MP3
Válečný deník, psaný od července 1942 do prosince 1945, je autentickým líčením generálova válečného
tažení, které započalo v Africe a na Sicílii a skončilo ve střední Evropě osvobozením západní části naší
vlasti.

2839    Mucha Jiří:  Studené slunce
1 audiodisk (8:37:58) : digital, MP3
Autobiografické vyprávění o době, kterou autor v padesátých letech prožil ve vězeňském táboře jako horník.

2840/1,2    Yrsa Sigurðardóttir:  Led v žilách
2 zvukové desky (12:29:15) : digital, MP3
Detektivní román odehrávající se v ledových pustinách Grónska v sobě spojuje osudy a city současných lidí
s prastarými mýty a tradicemi původních obyvatel.

2842    Sayers Dorothy L.:  Lásku a vraždu neutajíš
1 audiodisk (13 hod., 11 min., 5 vteřin) : digital, MP3
Detektivní román s lordem Petrem, se odehrává na konci 30. let v Londýně v době smrti krále Jindřicha V.

2843    Himl Pavel:  Zlato Šumavy
1 audiodisk (07:47:15) : digital, MP3
Historický, dobrodružný román z poloviny 14. století pro mládež. Na pozadí drsné a nedotčené šumavské
přírody se odvíjí osudy lidí, žijících v okolí Kašperských Hor a Rajštejna za období vrcholící zlaté horečky v
tomto kraji.

2844    Vydra Václav:  Má pouť životem a uměním
1 audiodisk (18:32:59) : digital, MP3
Vzpomínky vynikajícího českého herce Václava Vydry, zakladatele hereckého rodu.

2845    Tvrzník Jiří:  Herecké eso Jaroslav Marvan vzpomíná
1 audiodisk (13:34:29) : digital, MP3
Život známého českého herce ve vzpomínkách.

2846    Mošna Jindřich:  Jak jsem se měl na světě
1 audiodisk (11:47:00) : digital, MP3
Paměti jednoho z nejslavnějších českých herců, komika Jindřicha Mošny, napsané jeho současníkem
Karlem Želenským.

2847    Kroner Jozef:  Herec nejen na udici
1 audiodisk (2:58:33) : digital, MP3
Humorné vzpomínky a vyprávění slovenského herce.



2848    Doležalová Marie:  Kafe @ cigárko
1 audiodisk (8:36:16) : digital, MP3
Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fenomén, který se pro zástupy čtenářů stane čtvrteční drogou?
Jak přetavit spontánní (rozuměj úplnou náhodou vzniklý) nápad v prestižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout
toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou jediný negativní ohlas? Jednoduše: především nesmíte mít nic z toho
v úmyslu. Právě naopak! Vy musíte jen tak mimochodem uskutečňovat sen o vlastním blogu, aniž byste si
stavěli jakékoli vyšší cíle.

2849  Dahl Roald:  Milostné rošády
1 audiodisk (5 hod., 33 min., 53 vteř.) : digital, MP3
Výbor z díla anglického povídkáře obsahuje tři originální anekdotické příběhy s překvapujícím rozuzlením.

2850  Stoessinger Caroline:  Století moudrosti
1 zvuková deska (7:05:38) : digital, MP3
Lekce ze života Alice Herzové Sommerové, uznávané koncertní klavíristky, která přežila holocaust.

2851  Šimková Dagmar:  Byly jsme tam taky
1 audiodisk (6:58:27) : digital, MP3
Autobiografické vzpomínky na léta věznění, ke kterému byla autorka odsouzena v roce 1952.

2852  Pejša Jiří:  Vzpomínání v bílém
1 audiodisk (21:42:08) : digital, MP3
Souborné vydání tří vzpomínkových knih českého lékaře:"Doktor v nemocnici; Doktor na horách; Doktor na
venkově", který v nich shromáždil poznatky a zážitky ze své praxe.

2853    Kantůrková Eva:  Přítelkyně z domu smutku
1 audiodisk (12:09:52) : digital, MP3
Se snahou o maximální pochopení líčí autorka osudy žen, které poznala v ruzyňské věznici.

2854    Chauvel Patrick:  Apač, který chtěl být orlem
1 zvuková deska (8:13:06) : digital, MP3
Autobiografický příběh neobvyklého přátelství francouzského válečného fotografa s indiánským
průzkumníkem speciální jednotky začíná v džungli během vietnamské války.

2855    Fajtl František:  Sestřelen
1 audiodisk (3:56:09) : digital, MP3
Osobní zážitky československého letce v Anglii.

2856    Bowen James:  Kocour Bob
1 audiodisk (5 hod., 48 min., 23 vteř.) : digital, MP3
Příběh o osudovém setkání a věrném přátelství toulavého kocoura a mladého pouličního muzikanta, dvou
zdánlivě ztracených existencí.

2857    Waltari Mika:  Tajemný Etrusk
1 audiodisk (9:04:20) : digital, MP3
Barvitě napsaný román z doby prvních řecko-perských válek přibližuje čtenáři způsob života a myšlení na
počátku 5. století před naším letopočtem.



2858    Lowry Lois:  Spočítej hvězdy
1 audiodisk (3:11:54) : digital, MP3
Kniha světoznámé americké autorky popisuje na osudu dvou nerozlučných kamarádek válečné hrůzy a
hrdinství dánských občanů za druhé světové války. Tehdy s nasazením vlastního života zachránili přes 7000
židovských obyvatel Dánska tím, že je převezli přes moře do neutrálního Švédska. Příběh získal ocenění
nejlepší americká dětská kniha roku.

2859/1,2,3    Lark Sarah:  Ostrov tisíce pramenů
3 audiodisky (24:26:42) : digital, MP3
Poutavý příběh o lásce a nenávisti, důvěře a zradě a vzrušujícím osudu, jenž se odehrává v exotickém
prostředí Karibiku.

2860    Žáček Jiří:  Nové hrůzostrašné pohádky
1 CD audio (1 hod., 17 min.) ;
Děti, které se rády bojí doma pod peřinou, se mají na co těšit! Josef Somr opět vypráví o dracích,
loupežnících, jednoočkách, trojočkách a dalších strašidelnýchbytostech.

2861    Doležal Miloš:  Jako bychom dnes zemřít měli
1 audiodisk (7:19:49) : digital, MP3
Životní cesta a tragická smrt kněze Josefa Toufara, který se v roce 1950 stal obětí tažení komunistického
režimu proti katolické církvi.

2862    Groen Hendrik:  Tajný deník Hendrika Groena, 83 14 roku
1 audiodisk (11 hod., 23 min., 13 sek.) ;
Hendrik Groen je sice starý, ale sám nemá staré lidi rád. Ještě si chce na světě něco užít! Nechce jen
popíjet slabý čaj a pěstovat muškáty, jako to dělají jeho vrstevníci. O svém životě v domově důchodců si
píše deník, v němž odhaluje všechny své vzestupy a pády, například pokus o založení anarchistického klubu
Staří-ale-ne-mrtví. A když se k němu nastěhuje žena, po které vždy toužil, podnikne něco, co bude mít
zábavné, něžné, ale i devastační následky.

2863/1,2    Potok Chaim:  Dar Ašera Leva
2 audiodisky (18:07:22) : digital, MP3
Příběh uznávaného malíře, který se v minulosti pro své názory na umění rozešel s chasidskou komunitou a
nyní navazuje zpřetrhané vztahy.

2864    Sapkowski Andrzej:  Křest ohněm
1 audiodisk (12 hod., 31 min.) : digital, MP3
Třetí část legendární Sapkowského ságy o zaklínači Geraltovi a jeho sudbě – Ciri z Cintry. Císař Emhyr
chystá svatbu – po sňatku s princeznou Cirillou se stane podle věštby pánem celého Severu. Že to s oním
plánem nebude jednoduché, císař zjistí téměř okamžitě – někdo mu podstrčil dvojnici.

2865    Pacner Karel:  Doteky dějin
1 audiodisk (1:14:03) : digital, MP3
Málo známé události a zajímavosti ze světových a českých dějin 20. a počátku 21. století.

2866    Larsson Åsa:  Sluneční bouře
1 audiodisk (12:09:17) : digital, MP3
Detektivní román odehrávající se v malém městečku na severu Švédska.



2867    Engelhardt Ingeborg:  Loď do Grónska
1 audiodisk (5:14:00) : digital, MP3
Příběh dvou sourozenců, mladého námořníka a slepého děvčátka, kteří se stávají posledními svědky
tragického zániku normanské osady v Grónsku v polovině 16. století.

2868    Taylor David:  Veterinářem v ZOO
1 audiodisk (9:47:41) : digital, MP3
Zajímavé vyprávění anglického veterináře, který se specializoval na choroby šelem a divokých zvířat v
evropských a mimoevropských zoologických zahradách a cirkusech.

2869    Škápíková Jitka:  Knihy džunglí
1 audiodisk (9 hod., 45 min.) ;
Tak zní zákon džungle. Stačí jen naslouchat...

2870/1,2    Forsyth Frederick:  Kobra
2 zvukové desky (14:47:47) : digital, MP3
Příběh o nelítostném souboji bývalého tajného agenta, přezdívaného Kobra, s kolumbijským drogovým
kartelem.

2871/1,2    Smith Wilbur A.:  Zlatá liška
2 zvukové desky (24:25:03) : digital, MP3
Špionážní román z 60. a 70. let 20. století líčí boj Východu se Západem o politický a hospodářský vliv v
Africe.

2872    Coelho Paulo:  Vyzvědačka
1 audiodisk (3 hod., 51 min.) ;
Skutečný příběh Maty Hari, slavné kurtizány obviněné ze špionáže, která byla před sto lety popravena pro
velezradu. Mata Hari byla tanečnice, šokující a těšící publikum za první světové války, a stala se důvěrnicí
některých z nejbohatších a nejmocnějších mužů té doby.

2873    Sapkowski Andrzej:  Čas opovržení
1 audiodisk (12 hod., 45 min.) : digital, mp3
Druhá část ságy o Zaklínači. Příběh běží dál paralelně v několika liniích – Nejdůležitější je samozřejmě Ciri a
to, co znamená pro osud světa. Nezanedbatelnou částí je také politická situace a události okolo války s
Nilfgaardem, která se chystá každou chvíli vypuknout.

2874/1,2    Scheinpflugová Olga:  Český román
2 zvukové desky (27:18:19) : digital, MP3
Autobiografická vzpomínková kronika o životní a tvůrčí pouti dvou českých umělců - Karla Čapka a jeho
ženy Olgy Scheinpflugové.

2875    Sanson Charles Henri:  Tajnosti popraviště
1 audiodisk (16:57:25) : digital, MP3
Historie rodu francouzských katů Sansonů, rodu, jehož příslušníci tento úřad vykonávali od konce 17. století
do poloviny 19. století.



2876    Puyi:  Byl jsem posledním císařem čínským
2 zvukové desky (23:23:54) : digital, MP3
Paměti posledního čínského císaře jsou zajímavým obrazem nám neznámé exotické země, její kultury a
zvyků.

2877    Novotná Jarmila:  Byla jsem šťastná
1 audiodisk (15:31:45) : digital, MP3
Paměti významné operní a koncertní pěvkyně mapují především její světovou kariéru od 20. do 50. let 20.
století.

2878/1,2    Rajlich Jiří:  Na nebi sladké Francie
2 audiodisky (20:31:06) : digital, MP3
"Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939 - 1945". Monografie
renomovaného vojenského historika zpracovává detailně téma účasti čs. stíhacích letců v bitvě o Francii.

2879/1,2    Cervantes Saavedra Miguel de:  Odkaz dona Quijota
2 CD audio (143 min.) ;
Příběhy slavné dvojce sluhy a pána na jejich pouti světem vám nabízíme tentokrát ve dvoudílné dramatizaci
z roku 1988 pod názvem Odkaz Dona Quijota.

2880    Montgomery Lucy Maud:  Anne ze Zeleného domu
1 audiodisk (10 hod. 18 min.) ;
Upovídané hubené děvčátko se zrzavými copy přijíždí na nádraží v Bright Riveru na kanadském ostrově
Prince Edwarda. Co tady Anne Shirleyovou asi čeká? Dvojice stárnoucích sourozenců, kteří se rozhodli, že k
sobě vezmou chlapce ze sirotčince, aby jim vypomáhal na farmě. Jenže dorazila natěšená a neústupná
holčička s hlavou plnou bláznivých snů. Podaří se jí přesvědčit plachého Matthewa a praktickou Marillu, aby
si ji v Zeleném domě přece jenom nechali?

2881/1,2,3    Erskine Barbara:  Nejtemnější hodina
3 audiodisky (24:22:01) : digital, MP3
Poutavý román s tajemstvím, vraždou i dotekem nadpřirozena. Do dění současnosti zasahují dramatické
události z válečného období roku 1940.

2882    Jerome Jerome K.:  O psech, zlodějích, strážníkovi i jiná vyprávění
1 audiodisk (4:28 hod.) ;
Pokud si někdy rádi dopřejete porci starosvětského poklidu, kterému tak dobře sluší slunné odpoledne,
nicnedělání a vyprávění zábavných příběhů, potom jste správně sáhli po povídkách anglického spisovatele,
jehož všichni znají jako autora Tří mužů ve člunu (o psu nemluvě) a navazujícího románu Tři muži na
toulkách.

2883    Sanyutei Encho:  Pivoňková lucerna
1 audiodisk (9:22:37) : digital, MP3
Tradiční japonské vyprávění z tvorby profesionálního japonského vypravěče z 19. století přináší klasický
příběh o věrnosti a zradě.



2884/1-4    Winsor Kathleen:  Věčná Ambra
4 audiodisky (42:59:46) : digital, MP3
Příběh půvabné venkovské dívky, která z nejnižší sociální vrstvy závratně vystoupí na společenském
žebříčku až mezi anglickou dvorní smetánku a stane se favoritkou samotného krále Karla II. V široce
komponované románové fresce ze sedmnáctého století rozvinula autorka podivuhodně barvitý, strhující děj.

2885    Krolupperová Daniela:  3 x Bubáček
1 audiodisk (1 hod., 48 min.) ;
Lukáš má rád pohádky o strašidlech. Ale všechny už mu maminka před spaním vyprávěla. Co teď? Musí
vymyslet nějakou novou – o Bubáčkovi.

2886    Sapkowski Andrzej:  Krev elfů
1 audiodisk (11 hod., 48 min.) : digital, MP3
Meč, magie a vyzvědačké intriky. První část legendární Sapkowského ságy o zaklínači Geraltovi a jeho
sudbě - Ciri z Cintry. Zaklínač pečuje o plamen, který může zapálit celý svět.

2887    Kosatík Pavel:  Věra Čáslavská
1 audiodisk (8 hod., 36 min.) ;
Autorizovaný životopis nejúspěšnější české sportovkyně všech dob.

2888    Lagus Karel:  Město za mřížemi
1 audiodisk (20:18:13) : digital, MP3
První souborný, důkladný dokument o proslulém Terezínu, jehož branami prošly za okupace tisíce
příslušníků mnoha národů.

2889    Shelley Mary Wollstonecraft:  Frankenstein
1 audiodisk (3 hod., 26 min.) ;
Světoznámý horor vypráví příběh mladého vědce Viktora Frankensteina, který stvoří umělého člověka,
ohavné monstrum s nadlidskou silou.

2890    Brontë Emily:  Na Větrné hůrce
1 audiodisk (3 hod., 53 min.) ;
Drama o lásce a pomstě. Audioverze slavného románu Emily Brontëové, mladší sestry Charlotte Brontëové,
autorky románu Jany Eyrová.

2891/1,2    Taylor Patrick:  Doktore, fofrem, jde o život!
2 audiodisky (15:01:31) : digital
Kaleidoskop komických příběhů praktického lékaře plných laskavého humoru a životní moudrosti, irská
obdoba francouzských Zvonokos.

2892    Rodriguez Deborah:  Kavárnička v Kábulu
1 audiodisk (11:29:09) : digital, MP3
Román se odehrává v Kábulu krátce po porážce Tálibánu. Je to příběh o nezištném přátelství a velké lásce,
středobodem osudů hlavních hrdinek je malá kavárna v centru Kábulu.



2893    Chagall Marc:  Můj život
1 audiodisk (6:32:37) : digital, MP3
Autobiografie Marca Chagalla, jedinečné postavy světového malířství 20. století. Vzpomínky na dětství a
mládí, jež se staly zdrojem Chagallovy umělecké inspirace.

2894    Čapek Karel:  Devatero pohádek.
1 audiodisk : digital, mp3
Pohádky Karla Čapka. Ve všech pohádkových příbězích se vtipně proplétá životní realita s nejpohádkovější
fantazií.

2895/1,2    Bromfield Louis:  Když nastaly deště
2 audiodisky (27 hod., 30 min., 54 vteř.) : digital, MP3
Román, ve kterém autor podává obraz probouzející se Indie s jejími složitými kulturními, náboženskými a
kastovními problémy.

2896    Davouze Marta:  Vypadni z mýho života!
1 audiodisk (10:59:11) : digital, MP3
Psychologický román se zabývá některými aktuálními problémy současných mezilidských a partnerských
vztahů. Kniha je stejně výjimečná jako autorka sama.

2897    Zgustová Monika:  Růže od Stalina
1 audiodisk (10:42:03) : digital, MP3
Ve vynikajícím biografickém románu plném napětí a nečekaných zvratů se odvíjí pohnutý osud Stalinovy
dcery Světlany.

2898/1,2    Sapkowski Andrzej:  Věž vlaštovky
2 audiodisky (17 hod., 19 min.) : digital, MP3
Čtvrtá část legendární Sapkowského ságy o zaklínači Geraltovi a jeho sudbě – Ciri z Cintry. Poznáváme
příběh o tom, jak se z Ciri stal nelítostný zabiják, dívka smrtící ve svém hněvu a neochvějná ve svých
rozhodnutích. Sledujeme putování Geraltovo a kroky Yennefer při hledání úkrytu mága Vilgefortze. A na
každém kroku je smrt. Osud je nevyhnutelný a vše spěje k jednomu jedinému bodu. K jakému? Kdo ví...
Nikdo si nemůže být jist svým životem, nikomu se nedá věřit. Nadešel věk meče a sekyry, věk vlčí...

2899/1,2    Rollins James:  Krvavé evangelium
2 audiodisky (22:40:08) : digital, MP3
Mysticky laděný dobrodružný thriller s doteky nadpřirozena je úvodním románem série Řád sangvinistů a
rozkrývá fatální tajemství ztraceného Kristova evangelia.

2900    Nepil František:  Srpen s Bejbinkou
1 audiodisk (3:18:18) : digital, MP3
Humorné vyprávění o rodinném cestování se starou Pragovkou po Rakousku a Jugoslávii v 60. letech 20.
století v jedinečném podání Františka Nepila.

2901    Glaserová Světlana:  Rusanda na větvi
1 audiodisk (3:51:28) : digital, MP3
Humorně citlivé i sebeironické, autobiografické vyprávění od autorky vyrůstající na cestách mezi Ruskem a
Prahou.



2902    Mayle Peter:  Navždy Provence
1 audiodisk (7 hod., 40 min.) ;
Navždy Provence je druhým dílem volné trilogie Petera Mayleho o Provenci. Opět jsme okouzleni vtipným
vyprávěním o zdánlivě všedních událostech francouzského venkova, z nichž se rodí umění žít. Z každé
maličkosti, kterou můžeme spolu s autorem objevovat a obdivovat, na nás dýchá pohoda a vlídný humor.

2903/1,2    Doerr Anthony:  Jsou světla, která nevidíme
2 audiodisky (16:24:42) : digital, MP3
Nevidomá Marie-Laure žije se svým otcem v Paříži, z které však po jejím obsazení Němci musejí uprchnout.
Opouštějí tak své dosavadní jistoty a vydávají se za nejasnou vidinou bezpečného útočiště. Román získal
prestižní Pulitzerovu cenu za rok 2015.

2904    Kozubíková Emilie:  Pán Bůh války nevymyslel, a ani jejich důsledky
1 audiodisk (5 hod., 24 min., 28 vteř.) : digital, MP3
Ve své knize nám autorka, prostřednictvím vlastních vzpomínek a rodinné korespondence, přibližuje život na
Těšínsku v druhé polovině devatenáctého století a v první polovině století dvacátého.

2905    Palán Aleš:  Nedělňátko, aneb, s Cimrmanem v zádech
1 audiodisk (7:14:26) ;
Kniha rozhovorů známého publicisty Aleše Palána s Miloněm Čepelkou není jen pohledem do zákulisí
oblíbeného českého divadla, je pohledem za kulisy samotného Miloně Čepelky. Někdy je to docela horor,
jindy velká legrace.

2906/1,2    Dudek Oldřich:  Záletný ďábel a jiné radosti
2 audiodisky (13:03:20) : digital, MP3
Soubor krátkých lechtivých humoristických povídek na téma láska, manželské i mimomanželské vztahy a
život vůbec.

2907/1,2    Mawer Simon:  Provazochodkyně
2 audiodisky (14 hod. 1 min.) ;
Pokračování audioknihy Dívka, která spadla z nebe. Po návratu z koncentračního tábora se Marian Sutrová
učí žít v poválečném světě. Ačkoli se ji snaží podpořit rodina i nová známost, nepřestávají ji pronásledovat
vzpomínky na strašlivé a intenzivní zážitky. Nedokáže v sobě potlačit ani touhu po dobrodružství. Když ji její
bývalý řídící důstojník láká zpět do temného světa špionáže, těžko odolává.

2908/1,2    Moyes Jojo:  Stříbrná zátoka
2 audiodisky (16:46:02) : digital, MP3
Romantický román z prostředí australského přímořského městečka. Mladá žena, Lisa, se marně snaží
zapomenout na minulost, když do jejího života vstoupí podnikatel Mike a naruby jí ho převrátí hned
několikrát.

2909    Nabokov Vladimir Vladimirovič:  Lolita
1 audiodisk (9 hod. 36 min.) ;
Výstřední zpověď čtyřicátníka o zničující erotické posedlosti kouzlem k nedospělé dívce, vzbudila krátce po
svém vzniku bouři odporu i nemístná očekávání, aby pak zajistila svému autorovi celosvětový věhlas.
Postupně začala být chápána jako mistrovsky komponované mnohovrstevné pojednání na téma smyslnosti,
lásky a hříchu, prosycené pro Nabokova typickou slovní virtuozitou, humorem i ironií.



2910/1,2    May Peter:  Ostrov Entry
2 audiodisky (16:20:08) : digital, MP3
Detektivní příběh se odehrává na ostrově Entry s pouhou stovkou obyvatel, kde nejbohatší z nich je nalezen
ve svém domě zavražděný.

2911    Kosatík Pavel:  Emil Běžec
1 audiodisk (04:20:35) : digital, MP3
První ucelený životopis legendárního běžce Emila Zátopka, doplněný dokumentárními nahrávkami.

2912    Johnsrud Ingar:  Vídeňské bratrstvo
1 audiodisk (9 hod 35 min.) ;
Masová vražda na předměstí Osla vypadá nejprve jako náboženská msta. Oběti totiž patří k sektě Boží
světlo, která se připravuje na soudný den. Nicméně vyšetřovatel Fredrik Beier a jeho nová kolegyně Kafa
narazí na několik nesrovnalostí. Proč byla v sídle sekty laboratoř? K čemu byl jeho obyvatelům tak rozsáhlý
monitorovací systém? Pochybnosti a podezřelé souvislosti je postupně dovedou až k hrůzným vědeckým
experimentům během druhé světové války.

2913/1,2    Cellini Benvenuto:  Vlastní životopis
2 audiodisky (19:18:48) : digital, MP3
Slavné životopisné vyprávění velkého italského sochaře a zlatníka 16. století, které je jedinečným lidským i
dobovým dokumentem, překypujícím životností a temperamentem.

2914    Littell Robert:  Amatér
1 audiodisk (9:47:55) : digital, MP3
Kryptograf Charlie Heller se během pátrání po vrazích své snoubenky zaplete do nebezpečné hry
mezinárodní špionáže.

2915    Michell Tom:  Co mě naučil tučňák
1 audiodisk (6 hod., 33 min.) : digital
Jedinečný, silný životní příběh o nevídaném vztahu mezi mladým učitelem a tučňákem. Pro všechny, kteří
kdy snili o tom rozumět řeči zvířat.

2916/1,2    Gluchovskij Dmitrij Aleksejevič:  Metro 2033
2 audiodisky (19:35:58) : digital, MP3
Arťom žije se svým pěstounem ve spletitém labyrintu moskevského metra, na jediném místě na světě, kde
je lidstvo po jaderné válce schopné alespoň zčásti přežívat. Jednotlivá lidská společenství živoří v šachtách
metra.

2917    Megre Vladimir:  Anastasia
1 audiodisk (06:02:07) : digital, MP3
Tato kniha je duchovním ponaučením ruského autora, zakladatele hnutí Zvonící cedry Ruska, o tajemné
Anastasii, žijící v souladu s přírodou v sibiřské tajze, jejích hlubokých myšlenkách a pohledu na svět, na naši
minulost a možnou budoucnost, kterou před námi otevírá.

2918/1,2    Minier Bernard:  Kruh
2 audiodisky (19 hod., 3 min.) : digital, MP3
Druhý díl série. Aby vrchní komisař Servaz případ vyřešil, musí se ponořit do své vlastní minulosti a znovu
otevřít své staré rány. Bude to jeho nejnebezpečnější a nejosobitejší vyšetřování.



2922/1-9    Vondruška Vlastimil:  Přemyslovská epopej.
12 audiodisků (105 hod., 29 min.) : digital, MP3
Historická sága přibližuje české dějiny od 12. století i mnohé významné osobnosti z rodu Přemyslovců. Tato
audioknižní série představuje Vondruškovo dílo v nezkrácené podobě o celkové délce přes 100 hodin.
Čtyřdílná románová freska Vlastimila Vondrušky pojednává o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o
době velkých přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví rozvráceném rodovými
spory, v němž se ujímá vlády mladý Přemysl Otakar I., a končí rokem 1306, kdy česká královská dynastie
na výsluní moci vyhasla olomouckým atentátem. Čtyři panovníci - Velký král, Jednooký král, Král rytíř a Král
básník ve svých osudech odhalují fascinující cestu českého království mezi evropské velmoci.

2924    Maurois André:  Adriena, aneb, Život paní de La Fayette
1 zvuková deska (18:22:02) : digital, MP3
Kniha je věnována životu manželky francouzského politika a vojáka, markýze de La Fayette. Autor popisuje
historické události druhé poloviny 18. století, které tvoří k této biografii zajímavý rámec.

2931    Wacker Albrecht:  Na mušce lovce
1 audiodisk (10 hod., 11 min.) : digital, MP3
Vzpomínky elitního odstřelovače wehrmachtu na boje na východní frontě během druhé světové války.

2932    Jonasson Jonas:  Zabiják Anders a jeho přátelé
1 audiodisk (8hod., 42 min.) : digital, MP3
Johan Andersson – díky svým nesčetným pobytům v base nazývaný jednoduše „zabiják Anders“ – je čerstvě
na svobodě. Potřebuje novou práci a stejně tak přátele. Do rány mu přijde vychytralá pastorka Johanna
Kjellanderová, která se kvůli svému ateistickému smýšlení ocitne na dlažbě. Společně s hotelovým
recepčním Perem Perssonem založí „Agenturu pro ubližování na zdraví“ se zabijákem Andersem v roli
smluvního násilníka. Kšefty běží báječně. Dokud se zabiják Anders nezačne ptát po vyšším smyslu toho
všeho, nezačne se najednou zajímat o boha a nezačne být laskavý a mírumilovný. Jenže bossové
stockholmského podsvětí s ním mají nevyřízené účty a zabijáka Anderse i s jeho přáteli pořádně
zmáčknou… Jonas Jonasson si šibalsky a neuctivě bere na mušku lidskou chamtivosti a zabijákem
Andersem vytvořil nezapomenutelnou postavu antihrdiny.

2933    Scarrow Simon:  Pod znakem orla
1 audiodisk (12 hod., 44 min.) : digital, MP3
Píše se rok 42 našeho letopočtu a ke II. legii, nejúdernější jednotce celé římské armády, právě dorazil do
Germánie rekrut Quintus Licinius Cato. Mladý voják, který se až dosud potýkal především s knihami, se
musí vyrovnat nejen s těžkostmi tuhého vojenského režimu, ale také čelit odporu svých spolubojovníků poté,
co vyjde najevo, že díky kontaktům u císařova dvora byl jmenován do vyšší hodnosti než oni.

2934    Kafka Jiří:  Jak Lucka vysvobodila prince Pašajdu
1 audiodisk (47 min.) : digital, MP3
Moderní pohádka z pera autora Jiřího Kafky vypráví o malé holčičce Lucce a jejím kamarádovi - pejskovi
jménem Pašajda. kterého Lucka vysvobodí ze zakletí a stane se z něj princ... Vyprávění založené na dětské
představivosti a fantazi.

2935    Drijverová Martina:  České pověsti pro malé děti
1 audiodisk (1 hod., 15 min.) : digital, MP3
Audiokniha České pověsti pro malé děti seznámí malé posluchače se slavnou minulostí našeho národa.
Probudí v nich zájem o naše písemné dědictví i hrdost na to, že jsou Češi. Autorka Martina Drijverová
vybrala nejznámější a nejpůvabnější příběhy a převyprávěla je jazykem srozumitelným a přitažlivým.



2936    Hidden David:  Děti boží
1 audiodisk (8 hod., 25 min.) : digital, MP3
Pé jako Personne, Pé jako Nikdo. Chandlerovský hrdina Pé se tentokrát ocitá na mexicko-americké hranici,
která je tichým svědkem únosů malých chlapců. Nedýchatelná atmosféra zkaženého ovzduší zamořeného
zločinem se vám zaryje pod kůži stejně jako hlavnímu hrdinovi. Nesnesitelné lepkavé horko, smrad
mexického vězení, pachuť strachu a hrůza vás sevřou a pustí až na samém konci.

2937    Vondruška Vlastimil:  Podivná svatba na Lichnici
1 audiodisk (11 hod. 14 min.) : digital, MP3
Další případ královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.

2938    Bjørk Samuel:  Sova
1 audiodisk (12 hod., 14 min.) : digital, MP3
V lese kousek od Osla je v podivném hnízdě ze sovího peří nalezeno tělo sedmnáctileté dívky, jež se před
tím ztratila z domova pro problémovou mládež. Případem se začne zabývat zkušený detektiv Holger Munch
se svým týmem. Vyšetřování pro nedostatek stop začíná váznout na mrtvém bodě, ale pak IT odborníkovi z
oddělení vražd záhadný hacker pošle nahrávku, jež odhalí znepokojivé podrobnosti o osudu zabité dívky.

2939/1,2    Cornwell Bernard:  Azincourt
2 audiodisky (19 hod., 21 min.) : digital, MP3
Román Bernarda Cornwella popisuje okolnosti, které vedly k jedné z nejdůležitějších a také nejkrvavějších
bitev stoleté války mezi Anglií a Francií, i bitvu samotnou. Došlo k ní 25. října 1415 v den sv. Kryšpína mezi
severofrancouzskými vesnicemi Azincourt a Tramecourt. Anglický král Jindřich V. zde na hlavu porazil
mnohem početnější vojsko francouzského krále Karla VI., když nově využil bojových schopností svých
lučištníků. Vítězství u Azincourtu zajistilo nadlouho anglickou nadvládu nad severní Francií.

2941    Kramařík Jan:  Piškuntálie pěti skřítků
1 audiodisk (50 min.) : digital, MP3
Příhody a dobrodružství kočky Kláry a jejích kamarádů skřítků Huberta, Bonifáce, Kutílka, Dveřníčka a
Housličky, kteří spolu bydlí v jednom paneláku na sídlišti, ožívají v této dramatizované pohádce. Skřítkové
provádějí různá alotria, pokusy a piškuntálie, snaží se dál žít po svém i s lidmi, kteří zde žijí také a občas
našim hrdinům naruší jejich život.

2942/1,2    Sapkowski Andrzej:  Křest ohněm
2 audiodisky (12 hod., 31 min.) : digital, MP3
Třetí část legendární Sapkowského ságy o zaklínači Geraltovi a jeho sudbě – Ciri z Cintry. Císař Emhyr
chystá svatbu – po sňatku s princeznou Cirillou se stane podle věštby pánem celého Severu. Že to s oním
plánem nebude jednoduché, císař zjistí téměř okamžitě – někdo mu podstrčil dvojnici.

2944/1,2    Martin George R. R.:  Rytíř Sedmi království
2 audiodisky (15 hod., 6 min.) : digital, MP3
Dlouho před událostmi, které znáte ze Hry o trůny, sedí Targaryenové pevně na Železném trůně. To ovšem
neznamená, že v Západozemí panuje klid. Bratrovražedný boj uvnitř vládnoucí dynastie rozpoltil Sedm
království. A právě v té době křižuje krajem potulný rytíř ser Duncan Vysoký. Anebo Dunk tupý jako lenochův
meč? Všechno je to nějak zamotané, a to včetně původu jeho panoše Egga.

2946    Petříčková Renata:  Hejkalov
1 audiodisk (1 hodina 47 minut) : digital, MP3
Kdovíkde, možná právě kousek od vás, je modravý les. Kdybyste sem přijeli vlakem s foťákem, tužkou a
blokem, teplými ponožkami a teplou čepicí, poněvadž tu je v noci celkem zima, možná byste... Možná byste
dopadli jako dosud málo uznávaný profesor Hejhula.



2947    Stančík Petr:  Mlýn na mumie, aneb, Převratné odhalení komisaře Durmana
1 audiodisk (12 hod., 2 min.) : digital, MP3
Komisař Durman je sympatický poživačný prasák. V této staropražské detektivce sice vyšetřuje sérii
bizarních vražd, hodně času však věnuje ženským vnadám, dobré krmi či zrzavému moku. Zažijete s ním
honičku na střechách zteřelého židovského ghetta, navštívíte nejstarší pražský bordel, s císařem
Maxmiliánem si odskočíte do Mexika a v proslulém pouličním hotelu Kandelábr si pochutnáte na nadívaném
jehněčím srdíčku.

2948/1,2    Aškenazy Ludvík:  Dětské etudy
2 CD audio (124 min.) : digital
Drobné povídky, v nichž autor reflektuje odlišný pohled dětí a dospělých na svět.

2949    Žáček Jiří:  Ezopovy bajky
1 CD audio (1 hod., 11 min.) : digital
Vzít do rukou Ezopovy bajky v novém převyprávění Jiřího Žáčka a poslechnout si s dětmi moudré a vtipné
příběhy, nechat se unést poutavým přednesem Vojty Dyka a Tatiany Vilhelmové a povídat si o životě, to
mohou být pro nás i naše potomky nezapomenutelné chvíle rodinné pohody.

2949/1,2    Vránová Gabriela:  Moji milí básníci
2 zvukové desky : digital
Gabriela Vránová se svými hosty pro vás objevuje království poezie,  výběr z rozhlasového seriálu.

2950/1,2    Formánek Josef:  Mluviti pravdu
1 audiodisk (15:26) : digital, mp3
Román psaný podle skutečných událostí. Válka, lidské utrpení, ale i životní láska, tajné sny, lidská síla a
odvaha ve velkém příběhu muže, který sloužil v SS, Rudé i československé armádě, byl vězněm i
milionářem.

2951    Chang Yong:  Divoké labutě
1 audiodisk (6 hod., 9 min.) : digital, MP3
Autorka světově proslulého bestselleru Divoké labutě Jung Chang vytvořila se svým manželem, historikem
Jonem Hallidayem, vskutku monumentální dílo zasvěcené té nejzápornější postavě dějin 20. století Mao
Ce-tungovi. Tato obsáhlá biografie si vyžádala deset let příprav, studia a cestování. Je plná překvapivých
odhalení, úryvků z rozhovorů s významnými osobnostmi i faktů z Maova soukromého života.

2952    Aaronovitch Ben:  Řeky Londýna
1 audiodisk (12 hod., 6 min.) : digital, MP3
Jmenuji se Peter Grant. Ještě nedávno jsem byl obyčejný četnický zelenáč v řadách londýnské Metropolitní
policie. Jedné noci jsem se ale při vyšetřování jisté vraždy pokusil získat svědeckou výpověď od muže, který
byl sice mrtvý, ale jinak znepokojivě výřečný, což mi zajistilo pozornost vrchního inspektora Nightingalea,
posledního čaroděje Anglie. A právě tehdy začal můj příběh. Nyní jsem policejní detektiv a čarodějův učeň,
první učedník za padesát let, a můj svět už není zdaleka tak jednoduchý, jak býval.

2953/1,2,3    Maupassant Guy de:  Miláček
3 zvukové desky (208:00) : digital
Rozhlasová hra nás přenáší do Paříže na konci 19. století, kde se ctižádostivý sukničkář George Duroy
nachází ve velmi špatné finanční situaci a hledá práci. Neváhá přitom využít své přitažlivosti pro něžné
pohlaví, nevadí mu prožívat několik paralelních vztahů zároveň a neštítí se udělat cokoliv, co ho přiblíží jeho
snu mít moc a peníze.



2954    Lindgren Astrid:  Ronja, dcera loupežníka
1 CD audio (58:46) : digital
Romantický příběh ze středověku o loupežnické dcerce Ronji. Vypráví o přátelství dvou dětí ze
znepřátelených loupežnických rodů.

2955    Batlička Otakar:  Příběhy odvahy a dobrodružství
1 CD audio (70:28) : digital
Napínavé příběhy z osobní zkušenosti známého světoběžníka.

2956/1,2    Murphy Jill:  Čarodějnice školou povinné
2 zvukové desky : digital
Pokud ji ještě neznáte, seznamte se s Mildred, „nejhorší“ a trochu neohrabanou studentkou akademie čar a
kouzel, s jejími přáteli a učiteli. Mildred Virválová sice nepochází z čarodějnické rodiny, ale vždy se toužila
stát skutečnou čarodějnicí. Odradit od studia na Akademii slečny Krákavé ji nemůže ani její talent na
průšvihy, ani strach z výšek a tmy a ani to, že s oblibou poplete nějaké to zaklínadlo či špatně namíchá
lektvar.

2957    Chrudimská Martina:  Mikulášské pohádky
1 CD audio (52:36) : digital
V předvečer svátku svatého Mikuláše se v ulicích měst i městeček objeví tři postavy - Mikuláš, čert a anděl.
Tak je známe všichni. Jak to ale vypadá chvíli předtím nahoře v nebi, když se tito tři chystají na svou cestu?
Věřte, že je tam opravdu veselo. Čertík s andělem se špičkují, Mikuláš přemýšlí jak správně rozdělit hodné a
zlobivé děti a nakonec se všichni vydají na zem.

2958    Walliams David:  Pan Smraďoch
1 audiodisk (3 hod., 27 min.) : digital
Pan Smraďoch patří do kategorie hodně divných románových hrdinů. Žije na lavičce v parku a svému jménu
dělá opravdu čest. Je to ten nejsmradlavější smraďoch pod sluncem. Dvanáctileté Chloe to ale rozhodně
nebrání v tom, aby se s ním spřátelila.

2959    Adamec Radek:  Strašákov
1 CD audio (51:35) : digital
Po úspěšné audioknize Bubákov přichází očekávaný titul Strašákov. Tentokrát je album obohacené o nové
vypravěče, pocházející z okolí Běsna.

2960    Lindgren Astrid:  Skřítek Nils
1 audiodisk (2 hod., 6 min.) : digital, MP3
Osm příběhů o dětech, které se přátelí se skřítky i s princeznou, navštěvují podivuhodná místa, bojují s
loupežníky a pomáhají vílám, mají nevídané hračky a nebojí se jít vstříc dobrodružství.

2961    Lindgren Astrid:  Svěřte případ Kallovi
1 CD audio (52:58) : digital
Detektivní příběh pro děti na motivy knihy známé švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové.

2962    Peroutková Ivana:  Anička ve městě
1 audiodisk (2 hod., 34 min.) : digital, MP3
Aničku čeká v Praze spousta překvapení, okouzlení i zklamání, radostí i strastí a otázek, na které hledá
odpovědi ve svém deníku. Žákyně druhé třídy si musí zvyknout na nové prostředí, školu, kamarádky, ale
také si tu kupuje vysněné křečky. Co ještě ve městě objeví?



2963    Adamec Radek:  Dušička a Dušinka
1 CD audio (48:13) : digital
Veselé příběhy o tom, jak se dva urejpaní, hašteřiví a všeteční duchové rozhodli trošičku potrápit lidi.
Inspirací k sepsání těchto příběhů, byla animovaná pohádka Jiřího Trnky - Dva mrazíci, v podání skvělého
Jana Wericha a Vlasty Buriana.

2964    Kinney Jeff:  Deník malého poseroutky
1 zvuková deska (74:35) : digital
Když je vám tak jedenáct, může to být fakt opruz. A nikdo to neví líp než Greg Heffley, protože se najednou
ocitl na víceletém gymplu, kde malí poseroutkové, jako je on, naráží každý den na chodbách do kluků, kteří
jsou větší, silnější a holit by se mohli dvakrát denně. Deník malého poseroutky není jen tak obyčejný
deníček. Jsou  to ZÁPISKY.

2965    Kinney Jeff:  Deník malého poseroutky.
1 zvuková deska (74:32) : digital
Léto skončilo a Greg je vlastně docela rád. A ani se ho neptejte, co dělal o prázdninách, protože o tom fakt
netouží mluvit... nejradši by zkrátka s novým školním rokem na všechno zapomněl, obzvláště na JEDNU
trapnou událost... Nejhorší na tom je, že jeho starší bratr Rodrick ví, co se stalo, a Grega stojí obrovské úsilí,
aby své tajemství udržel pod pokličkou. Ale nakonec to stejně praskne.

2966    Kinney Jeff:  Deník malého poseroutky
1 audiodisk (77:41) : digital
Řekněme si to na rovinu: Greg se nikdy nezmění. Někdo by to ale měl vysvětlit jeho otci. Ten si stále myslí,
že ještě může svého syna vychovat a udělat z něj opravdového muže. Proto se taky horlivě snaží najít pro
něj tu nejvhodnější „chlapáckou“ činnost. Greg se ale pokaždé ze všeho vykroutí. Jenže když mu táta
pohrozí vojenskou školou, je Gregovi jasné, že teď ho musí napadnout něco fakt dobrýho... Deník malého
poseroutky už potřetí do vašich uší v podání báječného Václava Kopty.

2967    Kinney Jeff:  Deník malého poseroutky.
1 CD audio (74:17) : digital
Jsou letní prázdniny – počasí je skvělé a všechny děti si užívají venku. Tak kde vězí Greg Heffley? Je
zalezlý doma a za zataženými závěsy hraje videohry. A moc si tuhle svoji verzi léta užívá – žádné povinnosti,
žádná pravidla. Ovšem Gregova máma má očividně jinou představu o ideálním létě... plnou venkovních
aktivit, které rodinu „udržují pohromadě“. Čí představa nakonec zvítězí? Nebo snad všechno změní nový
přírůstek do Heffleyovic rodiny?

2968    Hummelová Kristina:  Nelinka a jezero nádherných ploutví
1 zvuková deska (2 hodiny 40 minut) : digital
Poleťte s námi na dobrodružnou výpravu k jezeru nádherných ploutví. Do Kouzelnálie, kde se plní sny a
tajná přání.

2969    Körnerová Hana Marie:  Heřmánkové údolí
1 audiodisk (8 hodin, 10 minut) : digital, MP3
Strhující příběh ženy, které osud původně rozdal horší kartu než jiným. Byla silná, ačkoli si svou sílu
neuvědomovala, a statečná, ačkoli o statečnosti nikdy nepřemýšlela.



2970/1,2    Petiška Eduard:  Čtení o městech, hradech a zámcích
2 zvukové desky : digital
Pověsti o českých a moravských městech, hradech a zámcích. Jejich autor Eduard Petiška dokázal
historické příběhy vázané ke konkrétním místům zpracovat mimořádně čtivou formou. Na pozadí událostí
našich dějin se odehrávají příběhy plné dobrodružství a tajemství. Oba vypravěči - herci Miroslav Táborský a
Martin Stránský - patří k nejlepším interpretům mluveného slova u nás.

2971    Petříčková Renata:  S Blbounem za velkým dobrodružstvím
1 audiodisk (3:25:31) : digital
Jeníček, Mařenka a jejich svérázný kamarád Blboun nejapný jsou zpět a s nimi i známé postavy ze světa
pohádek. Tentokrát se dozvíme pravdu o tom, jak to bylo se Šípkovou Růženkou, Otesánkem nebo Čertem
a Káčou.

2972    Wallace Karen:  Vílí pohádky na dobrou noc
1 audiodisk (2 hod., 24 min., 8 sek.) : digital, MP3
Okouzlující, někdy hravé a často moudré víly nám pomohou spojit se s rytmem a harmonií světa přírody a
naladit se na jeho sílu. Tyto nádherné příběhy na dobrou noc seznámí vaše dítě s energií víl prostřednictvím
půvabných a zároveň inspirativních pohádek.

2973    Lindgren Astrid:  Lotta z Rošťácké uličky
1 CD audio (2 hod., 13 min.) : digital
Lotta je obyčejné nezbedné dítko, které si ze všeho nejraději hraje. Je však nejmladší, a proto všude
překáží.

2974    Lindgren Astrid:  Já ještě nechci jít spát & Já chci taky do školy
1 audiodisk (32 min.) : digital
Tři veselé, prosté, ale kouzelné příběhy! Je to s Lassem trápení! Je mu už pět let, ale každý večer zlobí
maminku: „Já ještě nechci jít spát!“ Jednou se Lasse zdrží na návštěvě u tety Lotty až do tmy, a ona mu
půjčí podivuhodné brýle. Těmi je vidět daleko do mnoha zvířecích pelíšků. A Lasse se dívá, jak se k spánku
ukládají ptáčata, králíčci, veverky, myšák i medvědí kluk.

2975    Čtvrtek Václav:  Kotě z Kocourkova
1 audiodisk (1 hod., 33 min.) : digital
Mnozí z nás se už mnohokrát přesvědčili, že být chytrý, důvtipný a vtipný se v životě vyplácí. Na to postupně
přišli i jezevec, opička, medvěd, husa, myška, kotě a další hrdinové našeho pohádkového poslouchání. Stálo
je to sice úsilí, sem tam odřenou tlapku, natlučený čumáček, ztratili při tom nějaké to pírko či chloupek, ale
nelitovali. Až si poslechnete těchto čtrnáct hravých a veselých příhod, sami s pobavením zjistíte, jak je
důležité mít filipa.

2976    Ruiz Miguel:  Láska, vztahy a přátelství
1 zvuková deska (4 hodiny, 4 minuty) : digital, MP3
Don Miguel Ruiz vysvětluje názory a předpoklady vycházející ze strachu, které podpopávají lásku a vedou k
utrpení v partnerských vztazích. V několika příbězích ukazuje, jak léčit emoční rány a nabýt svobodu, radost
a hravost.

2977    Doyle Arthur Conan:  Ztracený svět
1 CD audio (78:17) : digital
Arthur Conan Doyle vytvořil mimo Sherlocka Holmese další nemalé množství skvělých fantastických,
napínavých a strašidelných příběhů s originálními zápletkami. Mezi nejoblíbenější již po několik generací
patří výprava profesora Challengera, novináře Malonea a jejich druhů na amazonskou náhorní plošinu, kde
údajně žijí dinosauři a další prehistorická zvířata.



2978    Forsyth Frederick:  Seznam smrti
1 audiodisk (11 hod., 15 min.) : digital, MP3
Napínavý špionážní thriller, kde pátrání po islámských teroristech je vedle lidského faktoru podpořeno
využitím nejmodernějších technologických zařízení.

2979    Adamec Radek:  Bacha na Raracha, aneb, Čerchmantojflum
1 CD audio (67:32) : digital
Co svět světem stojí se lidé v duchu ptají, jaký osud čeká lidi dobré a poctivé a jaký ty zlé, podlé a hříšné.
Na tuto otázku doposud nikdo odpověď nenalezl, a tak stále každý špekuluje, k jakému houfu se přidat. Lidé
sice většinou věří na čestné jednání, spravedlivou odplatu a na zúčtování hříchů. Taky zřejmě proto se
dodnes stále říká: “Boží mlýny melou pomalu, ale jistě”.

2980    Drijverová Martina:  Příšerní nezbedníci
1 audiodisk (1 hod., 16 min.) : digital
Byli jednou chlapečkové a ti pořád zlobili. Jeden zásadně nezdravil, další byl zlomyslný, třetí stále nakukoval,
kam neměl. Jiný spoustu věcí zapomínal a tamhleti dva snad neumějí ani chodit – tenhle dupe a druhý do
všeho jen kope. Ovšem ti ostatní nejsou o nic lepší. Ale na každého jednou dojde – zlobit se opravdu
nevyplácí.

2981    Vondruška Vlastimil:  Ulička hanby
1 audiodisk (137:41) : digital, MP3
Příběh o majitelce luxusníhio nevěstince. Kdysi mu pomohla a nyní potřebuje pomoc sama… S majitelkou
luxusního nevěstince na Starém Městě pražském se královský písař Jiří Adam z Dobronína v mládí znal.
Nyní se se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou pouští do pátrání po vrahovi
zámožného šlechtice, vlivného člena královského dvora, který byl zavražděn přímo v jejím domě. Postupně
se dostávají na světlo nehezké skutky, které spojují pražskou spodinu a skupinu královských úředníků. Záhy
půjde všem zúčastněným o život, protože proti nim stojí bezohledný zločinec.

2982    Nesvadbová Barbara:  Garpíškoviny, aneb, Bibi a čtyři kočky
1 audiodisk (1 hod., 40 min.) : digital
Veselé pohádky o hodném, dobromyslném, lidi i zvířata milujícím retrívrovi Garpovi, který je víc člověk než
pes. Garp se z malého bytu z města přestěhuje s rodinou do domu na venkově. Poznává zcela nový život.
Parky a restaurace vyměnil za louku a les. Paradoxně se musí hodně učit mít rád nové prostředí. Zjišťuje, že
přestěhovat se neznamená ztratit přátele. Že pes může milovat kočky. Že mimino není konkurence. A že lidi
jsou stejně fajn jako psi. Svojí laskavou povahou dokáže zkrotit nejen velkého nepřítele v podobě myši, ale i
uzdravit zraněné koťátko a hlavně – překonat svůj vlastní strach. Dospět.

2983/1,2    Dostojevskij Fedor Michajlovič:  Idiot
2 CD audio (123 min.) : digital
Dramatizace románu Idiot z roku 1982, v režii Josefa Melče. Příběh idealisty, který láskou a dobrotou srdce
chce změnit kořistnickou povahu světa. Za krutých okolností poznává nakonec marnost svého usilování.

2984/1,2    Voskovec Jiří:  Poslední forbína
2 zvukové desky (154:00) : digital, mono
Na podzim roku 1974 se ve Vídni, v domě mecenáše Herberta Turnauera, sešli na tři týdny druzi, přátelé,
divadelníci, myslitelé, komici, herci, spisovatelé a maximální navršitelé slávy Osvobozeného divadla,
kamarádi Jiří Voskovec a Jan Werich. Čtyři večery svého pobytu věnovali u magnetofonu nahrávce
vzpomínek, vyprávění a upřesňování důležitých okamžiků svého života.



2985/1,2     Forbíny vzpomínek I a II
2 CD audio : digital
Unikátní záznam besed Jana Wericha a Jana Borovičky z padesátých let.

2986    Čechov Anton Pavlovič:  Černý mnich
1 CD audio (78:59) : digital
Hlavní hrdina Kovrin v povídce A. P. Čechova.

2987    Henry O.:  Povídky
1 CD audio (65:55) : digital
Krátké povídky s překvapivou pointou a s barvitou galerií uvěřitelných postav a typů.

2988/1,2    Laňka David:  Prázdniny Billa Madlafouska
2 CD audio (110 min.) : digital
Bill a jeho přátelé Bůček, Bedna a Madla se probouzejí do začátku prázdnin, do toho nekonečného prostoru
pro všechno, co chtějí dělat, ale na co kvůli škole a učení neměli čas. Mohou spát, do kdy chtějí. Nemají
žádné povinnosti (pokud v to nepočítáme mytí nádobí a skládání ponožek). Mají nekonečně času na hraní.
Jedno ale se tu však najde – nemohou být celé prázdniny spolu.

2989    Kovaříková Zuzana:  Za zvířátky do lesa
1 audiodisk (1 hod., 11 min.) ;
Poslechněte si vyprávění o zvířátkách a o jejich neuvěřitelných lesních dobrodružstvích. Příběhy jsou
doplněny drobným naučným popisem zvířete. Malý posluchač tak do lesa na procházku či na houby vyrazí s
povědomím, kdo kde a jak v něm žije.

2990    Christie Agatha:  Záhada na zámku Styles
1 audiodisk (8 hod., 11 min.) : digital, MP3
Když zemře stará paní Inglethorpová, podezření, že byla otrávena, se brzy potvrdí. Kdo je vrah? Je motivem
láska, nenávist, touha po dědictví, nebo dokonce špionáž? Hercule Poirot rozplétá předivo vztahů obyvatel
panství.

2991    Sapkowski Andrzej:  Zaklínač. Bouřková sezóna
1 zvuková deska (12 hod., 39 min.) : digital, MP3
Zaklínač Geralt. Muž, jehož posláním je chránit obyčejné lidi před magicky stvořenými nestvůrami. Mutant,
který má za úkol zabíjet nepřirozené bytosti. Používá magická znamení, kouzelné lektvary a chloubu
každého zaklínače – dva meče, ocelový a stříbrný. Co se však stane, když Geralt nešťastnou shodou
okolností o své meče přijde.

2992    Bakkeid Heine T.:  Až mi zítra budeš chybět
1 audiodisk (11 hod., 26 min.) ;
Temný příběh, kde nechybí syrovost, záhady ani pokřivená minulost - první kniha s vyšetřovatelem
Thorkildem Askem. Thorkild Aske býval elitní policejní důstojník. Pak se ale jeho život obrátil naruby. Nyní je
po dvou letech za mřížemi venku a kromě trýznivých vzpomínek ho zdánlivě už nic nečeká. Nebo je to jinak?

2993    Christie Agatha:  Čtyři podezřelí
1 CD audio (45 min.) : digital
Čtyři podezřelí a jeden krutý zločin, který zůstal nepotrestán.



2994    Ebershoff David:  Dánská dívka
1 audiodisk (11 hod., 30 min.) ;
Románové zpracování skutečného příběhu malíře Einara Wegenera a jeho manželky Grety začíná nevinnou
prosbou o pomoc, aby se na dalších stranách rozvinulo ve strhující vyprávění o neobvyklé lásce, osobní
svobodě a odvaze vzepřít se obecnému mínění.

2995/1-5    Dousková Irena:  Darda
5 zvukových desek : digital
Po bestsellerech Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák  přichází závěrečná část autorčiny volné trilogie Darda.
Čas železnou oponou trhnul, takže žákyni a v téže h(n)usákovské realitě dospívající gymnazistku Helenu
potkáváme nyní jako vdanou ženu, matku dvou dětí. Ačkoli se dobové kulisy proměnily, na lepší svět to
kupodivu zase nevypadá. Namísto krize normalizace je tu krize středního věku.

2996    Řezníček Zdeněk:  Dědečkovy pohádky
1 audiodisk (2 hodiny, 3 minuty) ;
Audiokniha Dědečkovy pohádky přenese malé posluchače prostřednictvím půvabných pohádkových příběhů
na venkovský dvorek i do vzdálené Afriky. Setkáte se s novými pohádkovými postavami a se zatajeným
dechem si můžete poslechnout všechny ty příběhy, které dosud nikdy neslyšeli.

2997    Whitton Hana:  Eliška Přemyslovna.
1 audiodisk (431:28) ;
Urozená, půvabná a chytrá Eliška představuje velké nebezpečí pro neschopného Jindřicha Korutanského,
který se náhle zmocnil trůnu. Když si mladá Přemyslovna naplno uvědomí, že je její povinností zachránit
odkaz svého otce krále Václava II., první útok na její život na sebe nenechá dlouho čekat.

2998    Ruiz Miguel:  Hlas poznání
1 audiodisk (4 hod., 28 min.) : digital
Don Miguel Ruiz, autor bestsellerů Čtyři dohody a Pátá dohoda, nám v této audioknize připomíná jednu
hlubokou a prostou pravdu: Chceme-li skoncovat s emočním utrpením a obnovit svou radost ze života,
musíme přestat věřit lžím, většinou o sobě samých. Tato průkopnická audiokniha, založená na staré toltécké
moudrosti, nám ukazuje, jak obnovit víru v pravdu a vrátit se ke zdravému rozumu.

2999    Nepil František:  Hurvínkovy příhody
1 CD audio (70:38) ;
Kompilace raritních nahrávek s neposedným Hurvínkem a taťuldou Spejblem v podání Miloše Kirschnera,
Heleny Štáchové od Františka Nepila. Příběhy, které neznají možná ani velcí znalci. Mimo známé klasiky
Spejbl, Hurvínek a Červená Karkulka ostatní příběhy nikdy nevyšly na CD.

3000    Green John:  Hvězdy nám nepřály
1 audiodisk (7 hod., 43 min.) ;
„Nejvtipnější smutný příběh“ vypráví 16tiletá Hazel, jež od dětství trpí rakovinou a na nemoc, která ji jednou
zabije, pohlíží s ironií. Pak se ale na schůzce podpůrné skupiny sblíží s Augustem, jemuž se chorobu
podařilo překonat.

3001    Tremayne S. K.:  Ledové sestry
1 audiodisk (10 hodin, 44 minut) ;
Rok po tragické smrti malé Lydie se její rodiče Angus a Sarah Moorcroftovi s jejím jednovaječným dvojčetem
Kirstie odstěhují na malý skotský ostrov, který Angus zdědil po své babičce. Doufají, že v novém prostředí
se jim podaří složit dohromady střípky jejich starého života. Jenže pak jejich zbývající dcera Kirstie prohlásí,
že právě ona je Lydie a Kirstie je dvojčetem, které zemřelo – a jejich svět se opět hroutí.



3002    Obermannová Irena:  Matky to chtěj taky
1 audiodisk (231 min.) ;
Příběh čtyřicetileté Aleny, která se zamiluje do šestnáctiletého kluka a paradoxně tím lépe porozumí své
šestnáctileté dceři. Ta však matku za její vztah zavrhne. Příběh vychází z takzvané mezinárodní výměny
studentů, kdy do hostitelské rodiny jedné země přijíždí dítě z ciziny. Alenina dcera odjíždí do Norska a Alena
má dělat matku mladičkému středoškolákovi. Všechno však dopadne úplně jinak.

3003    Bonfiglioli Kyril:  Mortdecai
1 audiodisk (6 hod., 36 min.) : digital, MP3
Světem protřelý aristokrat, excentrik a obchodník s uměním Charlie Mortdecai, zaujatý momentálně kultivací
nové ozdoby svého horního rtu, je povolán do Oxfordu, aby v roli neoficiálního vyšetřovatele přišel na kloub
tragické nehodě tamní profesorky provázené řadou podezřelých okolností. Cesta k odhalení pravdy se však
ukáže být mimořádně spletitá a neohroženého pátrače čeká řada těžkých zkoušek v podobě brutálních
násilníků, tajnůstkářských bankéřů, řecky psaných poznámek, záludností zákonů optiky či půvabných
ruských agentek. Ani ten nejďábelštější z protivníků ovšem neprověří Charlieho schopnosti tak jako jeho
neodolatelná žena Johanna, odhodlaná nevpustit ho do manželského lože, dokud se nezbaví svého
hýčkaného kníru.

3004    Belmondo Jean-Paul:  Mých tisíc životů
1 audiodisk (09:11:00) ;
„Těch tisíc životů uplynulo rychle, až příliš rychle – uběhly stejnou rychlostí, jakou jsem řídil auta.“ Víc než
jen autobiografie. Vyprávění o výjimečném a šťastném životě. Nula! Divnej ksicht! Ohyzda! Takhle častovali
Jeana-Paula Belmonda francouzské divadelní kapacity v jeho začátcích a směle mu prorokovali: „Nikdy
nebude na divadelní scéně nebo ve filmu držet žádnou ženu v náručí.“ Nemohli se mýlit víc.

3005     Povídky z kavárny
1 CD audio (76:28) ;
Na milý a místy nostalgický výlet do prvorepublikové kavárny zvou posluchače autoři a interpreti nové
audioknihy. Tvůrci vybrali povídky a fejetony od nejslavnějších českých spisovatelů meziválečného období.

3006    Kroupa Mikuláš:  Příběhy 20. století
1 zvuková deska (6 hod., 30 min.) : digital, MP3
Výběr z pořadu čerpajícího z unikátních výpovědí hrdinů, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
Strhující osudy lidí, kteří se nevzdali.

3007     Putování za Svatým Grálem
1 audiodisk (6 hodin 41 minut) : digital, MP3
Podivuhodné putování za tajemstvím Svatého Grálu začíná… Je třeba dokonat dobrodružství, v němž dosud
nikdo neuspěl. Mýtický příběh z doby ušlechtilých rytířů, magických mečů, spravedlivého krále Artuše a
statečného Lancelota. Četba na pokračování ze čtvrté části rozsáhlého cyklu středověkých prozaických
románů, vzniklých v letech 1215–1235.

3008    Hejkalová Markéta:  Rudé paprsky severního slunce
1 CD audio (7 hod., 48 min.) ;
Špionážní thriller odehrávající se v obou částech korejského poloostrova.

3009/1,2    Sapkowski Andrzej:  Paní jezera
2 audiodisky (21 hod., 8 min.) : digital, MP3
Had Uroboros se zakousl do vlastního ocasu. Něco končí, něco začíná... Také příběh Zaklínačova hledání
dospěl k závěru, Ciri, Geralt i Yennefer se na pozadí krvavého válečného konfliktu konečně setkají, ovšem
podobně jako v předchozích dílech ságy nelze očekávat, že věci půjdou tak snadno, jak byly naplánovány.



3010    Riggs Ransom:  Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
1 audiodisk (7 hod., 16 min.) : digital, mp3
Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice podivných fotografií. To vše čeká na odhalení v
nezapomenutelném románu, v němž se mísí fikce a fotografie ve vzrušující čtenářskou zkušenost.

3011    Riggs Ransom:  Sirotčinec slečny Peregrinové.
1 audiodisk (11 hodin, 42 minut) ;
Dětem ze sirotčince slečny Peregrinové se krátí čas. Nebezpečný šílenec zůstává na svobodě a jejich
milovaná slečna Peregrinová je stále v nebezpečí... Na nebezpečnou záchrannou misi jsou nuceni se vydat
Jakob Portman a Emma Bloom. Budou cestovat válkou zničenou krajinou, potkají nové spojence a budou
čelit nebezpečím větším než doposud. Vrátí se Jakob zpět mezi své přátele jako hrdina?

3012    Riggs Ransom:  Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.
1 audiodisk (10 hod., 29 min.) : digital, mp3
Jacob se vydává se svými novými přáteli do Londýna, kde chtějí najít lék pro slečnu Peregrinovou,
uvězněnou v ptačí podobě.

3013/1,2,3    Formanová Martina:  Skladatelka voňavého prádla
3 zvukové desky (ca 59 min. každá) : digital, stereo
Autobiografická prvotina plná vtipných úvah a bryskních postřehů, naznačuje, že nebudeme listovat
stránkami milostného deníčku, ale že se nám představí osobnost, která s neobvyklým nadhledem, sebeironií
a vtipem dokázala rekapitulovat své životní hledání, tápání, prohry i vítězství.

3014/1,2    Hannah Kristin:  Slavík
2 audiodisky (20 hod., 5 min.) ;
Francie 1939. V tiché vesničce jménem Carriveau se Vianne Mauriacová loučí se svým manželem
Antoinem, který byl povolán do zbraně. Vianne nevěří, že by skutečně mohlo dojít k válce, jenomže Němci
vpadnou do Francie a země je rázem plná nepřátel, tanků a bojových letadel. Když se pak ve Viannině
domě usadí německý kapitán, musí osamělá žena vycházet nepříteli vstříc, jinak přijde o vše. Bez jídla i
naděje čelí nelehkým rozhodnutím, v nichž jde o život či smrt nejen její a jejích blízkých.

3015/1,2    Nesbø Jo:  Syn
2 audiodisky (16 hod., 33 min.) : digital, MP3
Sonny Lofthus býval oblíbeným, příkladným studentem i talentovaným zápasníkem vzhlížejícím ke svému
otci. Jednou se chtěl stát policistou jako on. Jeho život se však rozpadl jako domeček z karet, když jeho vzor
spáchal sebevraždu kvůli podezření, že bral úplatky. Pocit zrady dokázal u mladíka utišit pouze heroin, na
němž je dnes už dvanáct let závislý. ?Momentálně „sídlí“ v přísně střežené věznici Staten, kam byl uvržen za
zločiny jiných. ?Výměnou za pravidelnou dodávku drog se totiž přizná k čemukoli. Ostatním vězňům slouží
jako zpovědník – naslouchá jejich přiznáním a uděluje jim rozhřešení. Jednou si však pro odpuštění přijde i
někdo, kdo Sonnymu prozdradí, že to se smrtí jeho otce bylo trochu jinak. A dosud smířený vězeň se stává
nesmiřitelným soudcem odhodlaným k pomstě.

3016    Backman Fredrik:  Tady byla Britt-Marie
1 audiodisk (10 hod., 19 min.) : digital
Nejhezčí věc, kterou můžete o vesnici Borg říct, je to, že leží u silnice. O Britt-Marii zase někdo řekl, že je
zpomalená a ukňouraná bába. A to není hezké vůbec. Britt-Marie po čtyřiceti letech manželství opustila
město a manžela a přijela do Borgu. Britt-Marie nesnáší fotbal. Fotbal je to jediné, co v Borgu zůstalo. Tohle
nevypadá na začátek krásného přátelství.



3017/1,2    Clarke Stephen:  Už zase skáču přes Merde!
2 audiodisky (10 hod., 46 min.) ;
Po prvním roce malérů a několika kulturních šocích se Paul West, Angličan žijící v Paříži, stále ještě snaží
naučit Francouze pít čaj o páté. A protože ve Francii se vše točí kolem lásky, Paul se dostává do zapeklité
motanice vztahů, kterou mu může pomoci rozplést jen ta opravdu nejúžasnější žena na světě...

3018    Lindgren Astrid:  Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy
1 audiodisk (29 minut) ;
Pipi Dlouhá punčocha pořádá rozloučení s Vánocemi a všechny děti srdečně zve.

3019    Laňka David:  Vítejte v Pekle!
1 CD audio (48:16) ;
Tak jako se děti straší čerty, tak se čertí děti straší lidmi. Protože stejně jako je pro lidi peklo za trest, je pro
čerty největším trestem jít mezi lidi. Vždyť jsou přece tak zlí a hamižní, dělají si naschvály a šijí na sebe
„boudy“. Proto když už rodiče dvou malých neposedných čertů Alberta a Norberta nevědí, jak své synky –
hlavní hrdiny knihy - usměrnit, pošlou je mezi lidi. Aby si tam uvědomili, že rodiče se mají poslouchat a že
nejlépe je doma v pekle.

3020/1,2    Carey M. R.:  Všemi dary obdarovaná
2 audiodisky (12 hodin, 53 minut) : digital, MP3
Desetiletá Melanie žije spolu s dalšími dětmi na vojenské základně, kde se pod přísným dohledem vzdělává.
Její spřízněnou duší je učitelka slečna Justineauová. Zato seržanta Parkse, který hlídá děti jako dráb,
nesnáší. Stejně jako doktorku Caldwellovou. Ale bez nich to asi nejde, když je základna obklopena
zpustošenou krajinou, kde vládnou hladovci — kanibalistická monstra, jež při honu za lidským masem nic
nezastaví.

3021    Abbott Rachel:  Zabij mě znovu
1 audiodisk (11 hod., 50 min.) ;
Když Maggie Taylorová přijme v Manchesteru nové zaměstnání, je přesvědčená, že pro její rodinu je to krok
správným směrem. Děti si zvyknou brzy, ovšem manžel Duncan už tak nadšený není.Jednou večer přijde
Maggie z práce domů a zažije šok. Duncan zmizel a nechal jejich děti samotné. Nemůže se mu dovolat a
vůbec netuší, kam mohl odejít a proč.

3022    Punke Michael:  Zmrtvýchvstání
1 audiodisk (8 hod., 48 min.) ;
Román o houževnatosti lidské vůle, čelící nástrahám americké divočiny. Píše se rok 1823 a těžce raněného
hraničáře Hugha Glasse zbaběle opustí dva členové výpravy, kteří ho měli chránit...

3023    Mayle Peter:  Znovu Provence
1 audiodisk (10 hod., 10 min.) ;
Třetí část volné trilogie vonící levandulí a chutnající po těch nejvybranějších lahůdkách a nejlepším víně.

3024     Byla pastýřka malá
1 zvuková deska (67:30) : digital
Francouzské verše o lásce jsou pověstné: o lásce šťastné i nešťastné, zraňované i zraňující, mladinké,
zralé, nevinné, záletné. Vinou se jako červená nit básněmi tohoto galantního národa od raného středověku
po dnešek a jako by samy vytvářely jeden jediný příběh, blízký každému lidskému srdci.



3025    Brycz Pavel:  Co si vyprávějí andělé
1 zvuková deska (56:00) : digital
Jsou vyprávění, o kterých se vám může jen zdát. Vyprávějí si je totiž andělé strážní za nocí v jednom
barokním kostelíku v Praze.

3026    Yalom Irvin D.:  Když Nietzsche plakal
1 zvuková deska (3 h 12 min) : digital, MP3
Strhující drama o lásce, nenávisti a vůli.

3027    Merle Robert:  Malevil
1 audiodisk (10 hod., 13 min.) ;
Společenská fikce světově proslulého francouzského spisovatele se odehrává převážně v sedmdesátých
letech 20. století, ale končí o celá desetiletí později. Skupinka lidí shromážděných zcela náhodou ve sklepě
středověké tvrze Malevil náhodou přežije výbuch atomové bomby. Děsivá katastrofa zničí valnou část lidstva
i živočichů na zemském povrchu.

3028    Jánský Filip:  Nebeští jezdci
1 zvuková deska (4 hod., 13 min.) : digital, MP3
Faktograficky pojatá kniha věnovaná počátkům 2. světové války je založena na autorových vlastních
zkušenostech ze zahraničního odboje.

3029    Pease Allan:  Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
1 audiodisk (9 hod., 22 min.) ;
V této audioknize se dozvíte, že muži a ženy jsou fyzicky i mentálně hluboce rozdílní. Pomůže vám k tomu,
abyste vedli šťastnější, zdravější a harmoničtější život.

3030    Hůlová Petra:  Přes matný sklo
1 zvuková deska (180:13) : digital, MP3
Román je niternou psychologickou sondou do nejintimnějších rodinných vztahů. Sledujeme v něm vyprávění
dospívajícího syna a jeho matky, kteří ze dvou rozdílných osobních i generačních perspektiv nahlížejí život
svůj i svých nejbližších.

3031/1,2    Saroyan William:  Tracyho tygr
2 zvukové desky : digital
Příběh Thomase Tracyho, newyorského mladíka, ke kterému se jednoho dne připojí jako stálý společník
tygr, na něhož mladík už od dětství čeká, aby v něm probudil lásku k dívce Lauře a naučil ho dalším
důležitým věcem, jež potřebuje mladík ke své proměně v muže.

3032    James P. D.:  Vánoční vražda a jiné povídky
1 audiodisk (3 hod., 39 min.) ;
Čtyři dosud nevydané povídky z pera jedné z nejslavnějších autorek detektivních příběhů. Jedna z nich
popisuje případ, jehož součástí byla před padesáti lety sama P. D. Jamesová, v dalších dvou se seznámíme
s mladým Adamem Dalglieshem. Všechny povídky jsou hravé, důmyslně sestavené a vyprávěné s elegancí
a typickým náznakem humoru i hlubokým pochopení pro nejsložitější stránky lidské povahy.

3033    Kafka Franz:  Zámek
1 zvuková deska (79:44) : digital, stereo
Příběh zeměměřiče K., který jednoho večera přijde do cizí vesnice a snaží se získat povolení ke své práci od
místní vrchnosti.



3034    Durrell Gerald Malcolm:  Bafutští chrti
1 audiodisk (6 hodin, 27 minut) : digital, MP3
S humorem sobě vlastním popisuje známý anglický přírodovědec a cestovatel jednu ze svých četných
výprav za zvěří, tentokrát do Kamerunu. Doplněk četby z knihy Hala Borlanda "Jak jsme přišli k psovi".

3035/1,2,3    Lyndon Robert:  Cesta sněžných ptáků
3 audiodisky (30:34:48) ;
Strhující historická sága odehrávající se v jedenáctém století přináší silný příběh putování několika
svérázných lidí středověkým světem za sněžnými ptáky, svobodou a naplněním vlastního osudu.

3036    Adamson Joy:  Volání divočiny
1 zvuková deska (08:26:31) : digital, MP3
Životní příběh známé osobnosti Joy Adamsonové, která celý svůj život zasvětila záchraně divoké zvěře.

3037    Bard Mary:  Slasti a strasti života s doktorem
1 zvuková deska (09:59:12) : digital, MP3
Autobiografické vyprávění autorky, která s ironickým nadhledem popisuje život manželky lékaře ve třicátých
letech 20. století.

3038    Byrne Lorna:  Schody do nebe
1 zvuková deska (10:34:00) : digital, MP3
Autorka ve své knize zúročuje své vidiny andělů a hovory s nimi a předává světu jejich poselství.

3039    Chudožilov Petr:  Lahvová pošta
1 audiodisk (11:10:18) : digital, MP3
Autobiografické vyprávění českého autora z šedesátých a sedmdesátých let. Autor líčí tragikomické historky
především z restauračních zařízení, kdy čtenář v mnohých postavách rozpozná rázovité české básníky.

3040    Kosiński Jerzy N.:  Nabarvené ptáče
1 audiodisk (9:07:35) : digital, MP3
Autobiografický román líčí osud malého židovského chlapce za 2. světové války na zaostalém venkově kdesi
v prostoru východního Polska či Ukrajiny. Kontroverzní román se řadí mezi stěžejní díla 20. století.

3041/1,2    Mujica Barbara Louise:  Frida
2 zvukové desky (15:51:20) : digital, MP3
Román vypráví životní drama osobité mexické malířky Fridy Kahlo-Rivery.

3042/1,2    Hillenbrand Laura:  Nezlomný
2 audiodisky (19 hodin, 17 minut, 17 vteřin) : digital, MP3
Válečná románová biografie podává mimořádné svědectví o nezlomnosti lidského ducha. V roce 1943 se do
Tichého oceánu zřítil americký bombardér. Louis Zamperini, mladý poručík, havárii přežil. Kdysi problémové
dítě, později skvělý atlet a účastník olympiády v Berlíně má nyní před sebou jeden z nejneuvěřitelnějších
příběhů druhé světové války.

3043    Durrell Gerald Malcolm:  Vdáváme matku a jiné povídky
1 audiodisk (7 hodin, 31 minut, 22 vteřin) : digital, MP3
Osm humoristických povídek světově známého spisovatele.



3044/1,2    Grannec Yannick:  Bohyně malých vítězství
2 audiodisky (16 hodin, 39 minut, 42 vteřin) : digital, MP3
Strhující román o podivuhodném životě, nerovném manželství a nedocenitelném odkazu jednoho z
nejbrilantnějších matematiků 20. století, Einsteinova blízkého přítele a brněnského rodáka - Kurta Gödela.

3045    Mandlová Adina:  Dneska už se tomu směju
1 audiodisk (10 hodin, 12 minut, 26 vteřin) : digital, MP3
Paměti jedné z hvězd našeho filmu pro pamětníky, osobnosti zbožňované a obdivované stejně tak, jako
opovrhované a zatracované.

3046    Pawlowská Halina:  Pravda o mém muži
1 audiodisk (5 hodin, 20 minut, 36 vteřin) : digital, MP3
Příběh pro ty, kteří chtějí milovat hodně a dlouho. „Je to příběh mého manželství. A začala jsem ho psát,
když jsem byla nejvíc smutná, abych si vybavila, jak jsem byla veselá. Jak jsem milovala a jak jsem byla
milovaná.

3047    Pecka Karel:  Motáky nezvěstnému
1 zvuková deska (22:26:36) : digital, MP3
Autobiografická kronika je příběhem vězně z čs. koncentračních táborů padesátých let v uranových dolech
na Jáchymovsku a Příbramsku.

3048    Peták Vladimír:  Očima estébáka, aneb, Jak jsem škodil lidu
1 audiodisk (11 hodin, 41 minut, 1 vteřina) : digital, MP3
Programátor a agent komunistické Státní bezpečnosti vzpomíná na své působení v této totalitní instituci.
Spíš než informace předkládá více či méně humorné historky z poněkud netradičního povolání.

3049    Philipe Anne:  Setkání na kopci
1 audiodisk (3 hodiny, 49 minut, 38 vteřin) : digital, MP3
Druhá kniha autorky, kde pokračuje v dialogu sama se sebou a smutkem nad ztrátou milovaného muže. Líčí
zde vztah matky a dcery, jejich společný život, nostalgický smutek ženy na jedné straně a dravou dychtivost
začínajícího mládí na straně druhé.

3050    Schmiedt Jiří:  Slunce zapadá jak nebesa krásných křídel
1 audiodisk (2 hodiny, 46 minut, 54 vteřin) : digital, MP3
Vzpomínky českého herce, horského vůdce a divadelního režiséra, psané s velkou dávkou humoru a
sebeironické nadsázky.

3051/1,2    Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 101-150
2 audiodisky (23 hodin, 25 minut, 18 vteřin) : digital, MP3

3052/1,2    Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 151-200
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny od Karla IV. po Jana Husa.

3053/1,2    Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 251-300
2 zvukové desky : digital, MP3
České dějiny od Jiřího z Poděbrad po první Habsburky.



3054    Štorch-Marien Otakar:  Ohňostroj
1 audiodisk (22 hodin, 57 minut, 40 vteřin) : digital, MP3
Druhý díl vzpomínek, kde autor osvětluje kulturní atmosféru Prahy v období mezi dvěma válkami.

3055    Štorch-Marien Otakar:  Sladko je žít
1 audiodisk (18 hodin, 20 minut, 50 vteřin) : digital, MP3
První díl trojdílných vzpomínek významného pražského zakladatele vydavatelství Aventinum.

3056    Štorch-Marien Otakar:  Tma a co bylo potom
1 audiodisk (20 hodin, 3 minuty, 32 vteřin) : digital, MP3
Třetí díl vzpomínek zakladatele nakladatelství Aventinum zahrnuje krizová léta, období okupace a dobu od
roku 1945 do roku 1961.

3057    Subercaseaux Elizabeth:  Robert Schumann
1 audiodisk (12 hodin, 20 minut, 48 vteřin) : digital, MP3
Osud geniálního skladatele Roberta Schumanna a jeho životní lásky. Příběh o vášni, šílenství, hudbě a
osudu, který napsala pravnučka Kláry a Roberta Schumannových.

3058    Adamson George:  Můj život se lvy
1 zvuková deska (12:25:36) : digital, MP3
Autor do knihy shrnul své zkušenosti z třiadvacetileté činnosti v africké Keni, kde nejlepší léta svého života
věnoval úsilí chránit nerušený život divokých zvířat před necitlivými zásahy člověka, jemuž byla vydána na
milost a nemilost.

3059    Des Horts Stéphanie:  Cartierova panteřice
1 audiodisk (9:49:20) : digital, MP3
Podivuhodný příběh šperkařky Jeanne Toussaintové, ženy, která se sama stala klenotem firmy Cartier.

3060    Vágner Zdeněk:  Sloní píseň
1 audiodisk (14 hodin, 28 minut, 23 vteřin) : digital, MP3
Ačkoliv už Afrika dávno není to, co bývala za časů Emila Holuba, stále ještě si tam vnímavý člověk může
ohromně užít. Zvlášť když si do kolonky povolání píše: lovec divoké zvěře.

3061    Wells Jeff:  Všichni mí pacienti kopou a koušou
1 audiodisk (5 hodin, 26 minut, 43 vteřin) : digital, MP3
„Nebojte se, nekouše.“ Tuto okřídlenou větu slyšel Jeff Wells v životě mnohokrát, ale praxi vykonává už
hezkou řádku let, proto ví svoje. V řadě napínavých i zábavných historek dokládá, že život veterináře je plný
nástrah, překvapení, smutku, ale i radosti a uspokojení z práce.

3062    Mahler Zdeněk:  ... ale nebyla to nuda
1 audiodisk (10 hodin, 30 minut, 36 vteřin) : digital, MP3
Kniha vzpomínek spisovatele, scenáristy a publicisty Zdeňka Mahlera.

3063/1,2    Perry Tasmina:  Zlatokopky
2 audiodisky (20:53:08) ;
Opojná cesta do života těch super bohatých, která čtenáře vtáhne do světa horkých vášní, bezohledné
ctižádosti a bolestné zrady.



3064/1,2    Robb J. D.:  Riskovat se musí
2 audiodisky (14:21:25) ;
Další detektivní thriller z blízké budoucnosti s poručíkem Evou Dallasovou, která v něm řeší případ zdánlivě
loupežné vraždy mladé ženy. Když ale následují další dvě, je jasné, že vše je jinak, dokonce bude v
ohrožení i sama Eva.

3065    Bauer Jan:  Tajemství královnina zpovědníka
1 audiodisk (7:45:55) ;
Historická detektivka, ve které zpovědník manželky českého krále Václava III., cisterciácký mnich
Bartoloměj, pátrá po skutečném vrahovi posledního krále přemyslovské dynastie a vydává se tak na
dobrodružnou pouť plnou nástrah a nebezpečných setkání.

3066    Čapek Karel:  Obrázky z Holandska
1 audiodisk (00:26:50) ;
Cestopisné fejetony vypovídající o zemi kanálů, květin, psů a zajímavých lidí.

3067    Čapek Karel:  Cestopisy.
1 audiodisk (8 hodin, 39 minut, 46 vteřin) : digital, MP3
Soubor obsahuje: "Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl". Soubor dnes již klasických cestopisných črt,
vynikajících bystrým postřehem a barvitým vykreslením navštívených zemí - Anglie, Itálie a Španělska.

3068/1,2    Hugo Victor:  Chrám Matky Boží v Paříži
2 audiodisky (22 hodin, 20 minut, 14 vteřin) : digital, MP3
Legendární příběh ze středověké Paříže o velké a tragické lásce ohyzdného Quasimoda ke krásné tanečnici
Esmeraldě.

3069    Prokop Josef Bernard:  Václav IV.
1 audiodisk (10 hodin, 10 minut, 35 vteřin) : digital, MP3
Jablko nepadá daleko od stromu, říká se odpradávna. Ale bylo tomu tak u synů našeho největšího
panovníka, Karla IV.? Například u nejstaršího císařova syna Václava IV.? Šel ve stopách svého otce silného,
schopného vládce? Anebo byl slabým panovníkem, zmítaným událostmi, kterým nedokázal čelit? Měl
alespoň nějaké zásluhy o rozkvět Českého království, či ho pouze vedl do propasti zmatků a zmaru?

3070    Ohler Norman:  Totální rauš
1 audiodisk (10:04:18) ;
Strhující jako thriller - první komplexní studie drogové problematiky ve třetí říši.

3071    Rees Jasper:  Božská Florence, aneb, Primadona klouzavé stupnice
1 audiodisk (9:46:53) ;
Pozoruhodný životní příběh Florence Foster Jenkins, velké mecenášky newyorského hudebního světa a
"proslulé" americké sopranistky. Tato žena tolik toužila stát se operní pěvkyní, že to nakonec dokázala i
přesto, že neměla hudební sluch a zpívala falešně.

3072/1,2    Kepler Lars:  Lovec králíků
2 audiodisky (10 hodin, 43 minut, 22 vteřin) : digital, MP3
Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou. A teď ho odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě
jednoho ze švédských ministrů totiž policie potřebuje, aby jí pomohl vypátrat a zastavit pachatele, který
nejspíš plánuje další vraždy v politických kruzích.



3074/1,2,3    Collins Suzanne:  Hunger games
3 audiodisky (35 hodin, 5 minut, 17 vteřin) : digital, MP3
Kompletní vydání trojdílné sci-fi série "Hunger games", která se zabývá zajímavým fenoménem reality show
a zachycuje průběh velkolepé, na druhé straně však i poněkud zvrácené televizní soutěže, v níž jsou ve hře
lidské životy.

3075    Fuks Ladislav:  Spalovač mrtvol
1 audiodisk (4 hodiny, 55 minut, 17 vteřin) : digital, MP3
Příběh psychopata a maniaka, který se za okupace pod vlivem fanatizujících frází stává nebezpečným
vrahem, udavačem a katem.

3076/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 1-50
2 audiodisky (24 hodin, 14 minut, 35 vteřin) : digital, MP3
České dějiny od nejstarších obyvatel českých zemí.

3077/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 201-250
2 zvukové desky : digital, MP3
Dalších 50 dílů oblíbeného rozhlasového cyklu, tentokrát věnovaných husitskému období.

3078/1,2  Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 51-100
2 audiodisky (24 hodin, 1 minuta, 5 vteřin) : digital, MP3

3079/1,2  Dán Dominik:  Rudý kapitán
2 audiodisky (14 hodin, 45 minut, 2 vteřiny) : digital, MP3
Při rekonstrukci starého hřbitova objevili dělníci v jedné z rakví lebku, do níž byl vražen velký hřeb. Bylo
jasné, že nebožtík zemřel násilnou smrtí. Na místo hrůzného nálezu byli přivolání detektivové z oddělení
vražd.

3080    Davouze Marta:  Loď v Bretani
1 audiodisk (6 hodin, 53 minut, 8 vteřin) : digital, MP3
Každodenní příhody Češky, která se po nezdaru prvního manželství usadila v Bretani.

3081    Herriot James:  Zvěrolékař jde do boje
1 audiodisk (8 hodin, 45 minut, 44 vteřin) : digital, MP3
Věhlasný autor vypráví o úspěších i omylech, životních výhrách i klopýtnutích, s nimiž se každý musí
vyrovnat. Autor to dokázal s nepřekonatelným, jedinečným a hřejivým humorem.

3082    Horňáková-Civade Lenka:  Marie a Magdalény
1 audiodisk (7 hodin, 52 minut, 59 vteřin) : digital, MP3
Magdaléna, Libuše, Eva… jedna rodová linie a stejný osud: všechny vyrůstají bez otce. A jedna po druhé
svým osobitým způsobem vypráví o lásce, o naději a o vnitřním zdroji síly, která každé z nich umožní nést
hlavu vztyčenou navzdory nepřízni osudu i historie. A jedna po druhé vypráví i o Marii, jejich matce, babičce
a prababičce.



3083    Michie David:  Pes Jejího veličenstva a jeho mise
1 audiodisk (6 hod., 42 min.) ;
Štěně corgiho, kterého se jeho bezohlední chovatelé chtějí kvůli převislému uchu nemilosrdně zbavit,
zachrání britská královna, a tak se malý corgi ocitne na zámku ve Windsoru, ve světě rudých koberců a
přepychových komnat – a bez hromad špinavého prádla. Okouzlující Nelson si rychle získává náklonnost
všech členů královské domácnosti a dává nahlédnout do života královny ze své psí perspektivy.

3084/1,2    Minier Bernard:  Zkurvenej příběh
2 audiodisky (18 hodin, 16 minut, 3 vteřin) : digital, MP3
Les a mlha kam se podíváš. Místo, kde každý zná každého a kde soukromí je jenom iluze. To je malý ostrov
Glass Island, kde žije šestnáctiletý Henry a kde byla zavražděná jeho přítelkyně. Kdo je vrahem?

3085    Junková Eliška:  Má vzpomínka je buggati
1 audiodisk (11 hodin, 42 minut, 11 vteřin) : digital, MP3
Paměti naší první automobilové závodnice, doplněné kapitolou jejího syna Vladimíra Junka, který
představuje pohled do zákulisí rodinného a osobního života.

3086    Kočka Miloš:  Krev na paletě
1 audiodisk (5 hodin, 41 minut, 1 vteřina) : digital, MP3
V životopisném románu sledujeme krátký, ale pohnutý život italského malíře Michelangela Merisiho, zvaného
Caravaggio. Svým novým pojetím umění, které naráželo na odpor současníků, ovlivnil tvorbu evropských
malířů.

3087/1,2    Lewinsky Charles:  Gerron
2 audiodisky (23:23:52) : digital, MP3
Tragický příběh slavného německého herce a režiséra židovského původu Kurta Gerrona, který byl nacisty
transportován do terezínského ghetta. Někdejší hvězda němých filmů se stala člověkem beze jména, jen
vytetovaným číslem a ocitl se před nejsložitější volbou svého života.

3088/1,2    Hartl Patrik:  Okamžiky štěstí
2 audiodisky (19:48:27) ;
"Dvojromán" úspěšného dramatika a režiséra přináší čtivý příběh, vyprávěný z pohledu obou hlavních
protagonistů, sourozenců Jáchyma a Veroniky.

3089    Pačesová Václava:  Zapadávání
1 audiodisk (02:47:08) ;
Vtipná, mile cynická kniha minipříběhů ze života jedné tak trochu vadnoucí ženy.

3090    Petiška Eduard:  Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie
1 audiodisk (4 hodiny, 52 minut, 53 vteřin) : digital, MP3
Kniha seznamuje čtenáře s prastarými mýty o vzniku Země, božstev a lidského pokolení.

3091    Grym Pavel:  Mistři bez fraků
1 audiodisk (10 hodin, 54 minut, 2 vteřiny) : digital, MP3
Desítky anekdot a humorných příběhů o lidech z uměleckého prostředí, které sestavil známý divadelní kritik.



3092/1,2    Grey Zane:  Navzdory dálkám
2 audiodisky (13 hodin, 34 minut, 37 vteřin) : digital, MP3
Dobrodružný román z prostředí stavby transkontinentální telegrafní linky v USA na počátku 60. let 19. století.

3093    Curwood James Oliver:  Barí, syn Kazanův
1 audiodisk (8 hodin, 57 minut, 16 vteřin) : digital, MP3
Román o Barím, potomku slavného zvířecího hrdiny Kazana, nás opět zavede do nádherné americké
divočiny. Už jako štěně se Barí setká s lidmi, lovcem Pierrotem a jeho krásnou dcerou Nepísi. A přestože je
po matce napůl vlk, přilne ke svým lidským přátelům a chrání je před nebezpečím.

3094    Sienkiewicz Henryk:  Pouští a pralesem
1 audiodisk (12 hodin, 41 minut, 31 vteřin) : digital, MP3
Dobrodružný příběh o dvou dětech, které se podivnou hrou ocitnou zcela sami uprostřed Afriky a projdou
stovky kilometrů nejprve Saharou podél Nilu a potom pralesy středovýchodní Afriky.

3095/1,2    Melville Herman:  Bílá velryba
2 audiodisky (29 hodin, 4 minuty, 2 vteřiny) : digital, MP3
Napínavé a dobrodružné vyprávění o tajemném přízraku na moři a pitoreskních členech posádky
velrybářské lodi.

3096/1,2    Veselý Josef:  Toulky českou minulostí 1051-1100
2 zvukové desky (10:41:03, 10:40:24) : digital, MP3
Další díl jednoho z nejúspěšnějších pořadů vysílaných Českým rozhlasem.

3097    Boček Evžen:  Aristokratka na koni
1 audiodisk (5 hodin, 48 minut, 30 vteřin) : digital, MP3
Mladá aristokratka Marie Kostková z Kostky opět řeší nezáviděníhodné problémy a rozhodně nemá ustláno
na růžích. S nevyčerpatelným humorem vše zachycuje ve svém fiktivním deníku...

3098    Formánek Josef:  Úsměvy smutných mužů
1 audiodisk (3 hodiny, 26 minut, 35 vteřin) : digital, MP3
Beletristickou formou pojaté zápisky českého prozaika a cestovatele zachycují autorovy dojmy a prožitky z
jeho pobytu v protialkoholní léčebně.

3099    Frank Anne:  Deník
1 audiodisk (11 hodin, 19 minut, 42 vteřin) : digital, MP3
Annelies Marie Franková (12. června 1929 - březen 1945) v roce 1933 s rodiči uprchla z Německa do
Amsterodamu, kde se rodina od roku 1942 skrývala v půdním bytě. Dospívající Anne psala od 12. června
1942 do 4. srpna 1944 deník. Po prozrazení skrýše byla rodina odvezena do koncentračních táborů v
Německu, přežil jen otec.

3100    Hurikán Bob:  Pobožný střelec
1 audiodisk (5 hodin, 29 minut, 38 vteřin) : digital, MP3
Klasický western se odehrává v okolí městečka Jerome v Arizoně v 70. letech 19. století, kde je třeba
silných jedinců, vykonávajících spravedlnost na vlastní pěst.



3101    Upfield Arthur William:  Odplata v buši
1 audiodisk (11 hodin, 19 minut, 42 vteřin) : digital, MP3
Děj originálního detektivního románu se odehrává v západní Austrálii a zápletka se rozvíjí kolem záhadného
zmizení správce jedné místní farmy.

3102    Truc Olivier:  Poslední Laponec
1 audiodisk (11 hodin, 19 minut, 42 vteřin) : digital, MP3
Zima je v Laponsku studená a tvrdá. Vesnice Kautokeino se chystá na představení starého šamanského
bubnu, darovaného jedním francouzským vědcem. Velkou událost zmaří krádež. V minulosti bylo zničeno
mnoho takových bubnů v boji proti pohanství. Nebo to provedli laponští separatisté, aby se o nich mluvilo?
Případ se dál zamotává smrtí pasáka sobů.

3103    Vondruška Vlastimil:  Letopisy královské komory.
1 audiodisk (10 hodin, 47 minut, 4 vteřiny) : digital, MP3
Pokračování příběhů královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. I tentokrát mu jeho představený
nejvyšší komoří svěří vyšetřování záhadných případů, s jejichž řešením si nikdo neví rady.

3104    Vondruška Vlastimil:  Letopisy královské komory.
1 audiodisk (12 hodin, 11 minut, 13 vteřin) : digital, MP3
První z příběhů zavede pána z Dobronína do Velhartic, kde byly v dobách krále Jiřího z Poděbrad na čas
uloženy české korunovační klenoty. A jak se zdá, tehdy se stalo něco, co ještě po desetiletích vede
zasvěcené k tomu, aby vraždili. Ve druhém příběhu královský písař odjíždí z Prahy odpočinout si do lázní
Teplice, avšak záhy je jedním z hostů požádán o pomoc.

3105/1,2    Vondruška Vlastimil:  Letopisy královské komory.
2 audiodisky (13 hodin, 22 minut, 23 vteřin) : digital, MP3
Dva příběhy písaře královské komory Jiřího Adama z Dobronína se odehrávají v polovině 16. století.
Poslední cantilena zavádí královského písaře mezi bratrstvo chrámových zpěváků.

3106    Vondruška Vlastimil:  Letopisy královské komory.
1 audiodisk (11 hodin, 35 minut, 27 vteřin) : digital, MP3
Dva příběhy písaře královské komory Jiřího Adama z Dobronína se odehrávají v polovině 16. století. V
příběhu Otrávený pohár pozve královského písaře dávný přítel rakovnický hejtman na svatbu na hrad
Krakovec. Jenže dříve, než vypukne svatební veselí, kdosi otráví ženicha. A záhy dojde k další vraždě. Motiv
je zdánlivě jasný, stejně jako vrah. Přesto Jiřímu Adamovi cosi nesouhlasí, a proto se dá do usilovného
pátrání.

3107    Vondruška Vlastimil:  Letopisy královské komory.
1 audiodisk (8 hodin, 11 minut, 24 vteřin) : digital, MP3
Historický román zavádí čtenáře na cestu do Uher v polovině 16. století na území ovládané Osmany.
Královna Anna vysílá písaře Jiřího Adama z Dobrodína na nebezpečnou a diskrétní misi.

3108    Vondruška Vlastimil:  Letopisy královské komory.
1 audiodisk (2 hodiny, 19 minut, 10 vteřin) : digital, MP3
Detektivní příběh z české renesance. Královskému písaři Jiřímu Adamovi z Dobronína se v době mládí
pomohla žena, která se později vypracovala na majitelku jednoho z nejluxusnějších nevěstinců na Starém
Městě pražském, nyní potřebuje pomoc sama.



3109    Vondruška Vlastimil:  Letopisy královské komory.
1 audiodisk (7 hodin, 4 minuty, 7 vteřin) : digital, MP3
Královský písař Jiří Adam z Dobronína nalezne u dveří svého domu těžce zraněného muže. Umírající stihne
ještě povědět, že se chystá jakési spiknutí, jenže umře dřív, než stačí povědět víc.

3110    Dahl Roald:  Karlík a továrna na čokoládu
1 audiodisk (4 hodiny, 12 minut, 12 vteřin) : digital, MP3
Příběh známého mága fantazie a napětí líčí dobrodružnou výpravu pětice dětí do továrny na bonbóny.

3111    Halliburton Richard:  Toulky Amerikou
1 audiodisk (1 hodina, 26 minut, 21 vteřin) : digital, MP3
Na cestách s americkým dobrodruhem a spisovatelem, který mnohdy se svým zmačkaným kloboukem
připomínal Indiana Jonese na dobrodružné výpravě.

3112/1,2    Zibura Ladislav:  Pěšky mezi buddhisty a komunisty
2 audiodisky (11 hodin, 41 minut, 1 vteřina) : digital, MP3
Nešikovný mladý muž ujde 1 500 kilometrů pěšky v Nepálu a v Číně. Dějí se mu hrozné věci, ale on se jim
jen směje.

3113    Hemingway Ernest:  Zelené pahorky africké
1 audiodisk (8 hodin, 25 minut, 1 vteřina) : digital, MP3
Zelené pahorky africké tvoří předěl ve spisovatelově tvůrčí dráze: jde o cestopisné vyprávění, se zaujetím
líčící zážitky lidí uprostřed africké přírody. Vtipné úvahy o světě, životě a umění jsou prokládány vzrušujícími
příhodami vášnivého lovce a milovníka zvěře.

3114    Welzl Jan Eskymo:  Třicet let na zlatém severu
1 audiodisk (8:04:03) : digital, MP3
Slavný český dobrodruh, tulák, námořník, obchodník a náčelník Eskymáků přibližuje v samorostlém
vyprávění svůj život.

3115    Hemingway Ernest:  Povídky
1 audiodisk (18 hodin, 37 minut, 15 vteřin) : digital, MP3
Povídkový soubor, představující uzavřený celek, který autor uspořádal ze svých ranějších sbírek i
samostatně otištěných prací.

3116    Nesbø Jo:  Krev na sněhu
1 audiodisk (5 hodin, 24 minut,16 vteřin) : digital, MP3
Olav Johansen je skvělý zabiják. Zabíjí většinou lidi, kteří si to zasluhují, a nejsou to žádné složité počty.
Alespoň prozatím nebyly. Dokud od šéfa nedostal nový úkol: vyřídit jeho manželku.

3117    Vondruška Vlastimil:  Tajemství abatyše z Assisi
1 audiodisk (12:27:16) ;
Historická detektivka z doby vlády Přemysla Otakara II., ve které svůj důvtip opět dokazuje královský
prokurátor Oldřich z Chlumu.



3119    Petiška Eduard:  Příběhy starého Izraele
1 audiodisk (4 hodiny, 54  minut, 48 vteřin) : digital, MP3
Čtrnáct příběhů ze starého Izraele ukazuje starozákonní židovský výklad dějin od stvoření světa přes
vyvedení izraelitů z Egypta a stavbu Jeruzaléma až po babylonské zajetí Židů.

3120/1,2,3    Vondruška Vlastimil:  Husitská epopej.
3 audiodisky (27 hod., 29 min.) ;
Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů,
jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě. Druhý díl se odehrává v letech 1416 až 1425. Rodina
Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník hledá štěstí jinde; nacházíme je v Táboře, mezi umírněnými
Pražany, na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných řeholníků. Kniha popisuje růst revolučních
nálad v zemi, budování Tábora, první křižácká tažení do země, zápas o čtyři artikuly pražské a smrt Jana
Žižky.

3121    Eisner Pavel:  Chrám i tvrz
1 audiodisk (5 hod., 10 min.) : digital, MP3
Kniha Pavla Eisnera je poutavým vyprávěním o naší mateřštině, úžasné kulturní stavbě podobné chrámu i
tvrzi. Krátké kapitoly Eisnerovy knihy věcně a vtipně, s humorem a ironií přibližují češtinu „poklepem i
poslechem“. Ideálním vypravěčem – tlumočníkem Eisnerova populárně naučného textu se stal v rozhlasové
nahrávce Miroslav Horníček.

3122/1,2    Herriot James:  Zvěrolékař a kočičí historky
2 zvukové desky (113 min.) : digital
Výběr příběhů o kočkách, které prozařovaly pohodou dny tvrdé veterinární dřiny i zaslouženého odpočinku.

3123    Tremayne S. K.:  Dítě ohně
1 audiodisk (11 hodin, 25 minut) ;
Když si Rachel vezme okouzlujícího Davida, zdá se, že všechno bude dokonalé. Nechává za sebou život v
Londýně a přesouvá se do nádherného Carnhallow House v Cornwallu. S novým manželem získává
bohatství, lásku a milého nevlastního syna Jamieho. Brzy se ale Jamieho chování změní a Rachelin
dokonalý život začne mít trhliny.

3124/1,2,3    Vondruška Vlastimil:  Husitská epopej.
3 audiodisky (27 hod., 47 min.) :
Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a
kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se domácí
válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá a ujímá se českého královského trůnu. Jenže záhy umírá a po
složitém diplomatickém zápase se novým českým králem stává Jiří z Poděbrad.

3125/1,2,3    Vondruška Vlastimil:  Husitská epopej.
3 audiodisky (28 hod., 39 min.) ;
Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů,
jejíž příslušníky postaví ne - úprosný osud proti sobě. Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda. Na
trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy také umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí
válka, kterou proti sobě vede šlechta podporovaná městy.

3126    Větvička Václav:  Večer s Václavem Větvičkou
1 zvuková deska (77:40) : digital
Další CD s četbou z oblíbených knih biologa a publicisty Václava Větvičky v osobitém podání samotného
autora.



3127     Zbraslavská kronika
1 audiodisk (4 hod., 37 min.) ;
Četba z latinské kroniky zbraslavských opatů Oty a Petra Žitavského od počátku vlády krále Václava II. až
po nástup Karla IV. na český trůn.

3128    Lapeña Shari:  Manželé odvedle
1 audiodisk (9 hodin, 40 minut) ;
Vaše sousedka nechce, abyste vzali své šestiměsíční dítě na slavnostní večeři. Váš manžel prohlásí, že to
nevadí. Bydlíme přece hned vedle. Zapneme dětskou chůvičku a každou půl hodinu ho přijdeme
zkontrolovat. Vaše dcerka spala, když jste ji viděli naposledy. Teď stoupáte po schodech do svého mrtvolně
tichého domu a vaše nejhorší noční můry se naplnily. Je pryč...

3129    Troška Zdeněk:  3x Zdeněk Troška
1 audiodisk (200 minut) ;
Tento komplet obsahuje záznamy tří představení, ve kterých Zdeněk Troška vypráví a také odpovídá na
otázky moderátora Michala Herzána.

3130    Soukupová Petra:  Kdo zabil Snížka
1 audiodisk (3 hodiny, 7 minut) : digital, MP3
Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl pes,
kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma se ho bojí. A tak když Martina jednoho dne
najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou. Opravdu Snížka někdo zabil?

3131/1,2,3    Mandlová Adina:  Adina Mandlová vzpomíná
3 CD audio (65:44 ; 72:33 ; 73:29) ;
Autentické zvukové záznamy vzpomínek velké hvězdy české kinematografie. V roce 1974 přiletěl Josef
Škvorecký z Kanady na Maltu do domu Adiny Mandlové a několik dnů s ní nahrával rozhovor, který měl
sloužit jako pracovní podklad pro knihu vydanou nakladatelstvím manželů Škvoreckých pod názvem Adina
Mandlová – Dneska už se tomu směju.

3132    Kraus Jan:  Fantom televize
1 audiodisk (54:21) : digital, MP3
Povídky vybrané z knih Ivana Krause.

3133/1,2    Towles Amor:  Gentleman v Moskvě
2 audiodisky (18 hod., 38 min.) ;
„Nenapravitelný aristokrat“ Rostov, uhlazený vzdělanec s důvtipem na rozdávání, jenž v životě neodpracoval
jediný den, je nucen opustit své apartmá moskevského hotelu Metropol a žít v podkrovním kamrlíku pro
personál, zatímco venku se odehrávají nejbouřlivější události ruské historie. Avšak hrabě je rozeným
optimistou; v souladu s životní filozofií svého kmotra velkovévody – totiž že pokud se člověk nevypořádá s
okolnostmi, okolnosti se vypořádají s ním – nezahořkne a postaví se osudu čelem.



3134    Kučíková Marta:  Italské jednohubky
1 audiodisk (5 hod.) ;
Vlídné a humorné postřehy ze života domorodců z podhůří italských Dolomit očima české Marty. Proč jsou
italští staříci stále frajeři a jejich osmdesátileté manželky upravené šťabajzny???Proč nosí Ital malou
peněženku? Proč se nebojí mluvit o lásce v jakémkoli věku? Proč jim asfaltově silná káva nezpůsobí infarkt?
Proč respektují úřady i autority? Proč má horal něžnou duši? A čím je podle Italů známá naše krásná rodná
česká hrouda? Proč se ke všem dětem chovají jako k vlastním? A proč si vůbec stále zpívají, i když mají
pracovní soboty???O lehkosti i nelehkosti života v podhorském italském maloměstě, viděné nejen ze
zpovědní kasy hokynářského krámku, vypráví autorka žijící v těchto končinách již třináct let s vtipem i
nadhledem.

3135/1,2,3    Stout Rex T.:  Vánoční detektivové
3 zvukové desky : digital
Dvě vánoční detektivní povídky.

3136    Atwood Margaret Eleanor:  Příběh služebnice
1 audiodisk (11 hod., 57 min.) ;
Mladá žena, která se teď nedobrovolně jmenuje Fredova a jejíž pravé jméno se nikdy nedozvíme, nosí
červené roucho symbolizující její úděl a chlopně přes oči, jimiž nemá zahlédnout, jak je svět kolem ní
přitažený za vlasy. Byla totiž převychována.

3137/1,2,3    Vondruška Vlastimil:  Husitská epopej.
3 audiodisky (28 hod., 6 min.) ;
Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná
jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství. Ta
doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem
pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví. Snad poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se
odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo před druhým.

3138    Čapek Karel:  Povídky a příběhy
1 zvuková deska (76:40) : digital, MP3
Povídky a příběhy známých autorů v podání herce Josefa Somra.

3139    Simenon Georges:  Maigret v Picratt baru
1 audiodisk (5 hodin, 7 minut) ;
Bar Picratt nepatří v Paříži zrovna k těm luxusním. Přesto sem hosty láká, co jinde nenabízejí – vzrušující
erotické číslo tanečnice Arletty. Když jednoho deštivého rána podnapilá Arletta na policii oznámí, že se
chystá zločin, ocitne se rychle v kanceláři komisaře Maigreta. Tam ovšem překvapivě všechno odvolá.
Zanedlouho je však nalezena uškrcená a dojde i k vraždě, kterou chtěla ohlásit.

3140/1,2    Klevisová Michaela:  Zmizela v mlze
2 audiodisky (11 hod., 20 min.) ;
Detektivní román, ve kterém se český kriminalista na dovolené v Norsku ocitne v zamotaném případu smrti
dvou mladých žen.

3142    Michie David:  Dalajlamova kočka
1 audiodisk (6h/33m/2s) ;
Dalajlamova kočka je zábavný a čtivý román. Dozvíme se v něm i to, jak by asi dalajlama reagoval, kdyby
dostal jako dárek mrtvou myš. A také, proč zrovna kočičí oči nejlépe vidí lidské slabosti i krásu. Maličkého
kotěte, kterému hrozí nešťastný osud, se ujme samotný dalajlama. Kočička líčí svůj každodenní život v jeho
těsné blízkosti.



3143/1,2,3    Vondruška Vlastimil:  Husitská epopej.
3 audiodisky (26 hod. 29 min.) : digital, mp3
První část historické ságy popisuje období vlády krále Václava IV. v letech 1400-1415, kdy počíná v
Čechách slavná i rozporuplná doba husitská.

3144/1,2,3    Vondruška Vlastimil:  Husitská epopej.
3 audiodisky (28 hod., 42 min.) :
Předposlední díl celé ságy představuje léta, kdy byl český král Jiří z Poděbrad na vrcholu své moci. Právě v
té době se mu podařilo zlomit odpor vedlejších zemí Koruny české. Jenže posilování moci panovníka, který
si v očích zbytku Evropy nesl cejch kacíře, znamenalo zesílení tlaku proti němu. A jako už několikrát v
minulosti se papežově politice podařilo poštvat proti českým zemím uherského krále. Jenže Jiří z Poděbrad
byl nejen obratný válečník, ale také mimořádně šikovný diplomat.

3145    Vondruška Vlastimil:  Vražda v lázních
1 audiodisk (6 hod., 18 min.) ;
Jiří Adam přijíždí nabrat nové síly do vyhlášených teplických lázní, ty se se však záhy stávají dějištěm
záhadných vražd mladých dívek. A tak Jiřímu Adamovi nezbývá nic jiného, než se opět pustit do vyšetřování.
Pomocnou ruku mu nabídne inteligentní a charismatická šlechtična Kateřina Dolanská.

3146    Vondruška Vlastimil:  Klášterní kostnice
1 audiodisk (5 hod., 35 min.) ;
Třetí díl kriminální řady oblíbeného spisovatele, v níž písař královské komory Jiří Adam z Dobronína řeší
neobvyklé zločiny renesančních Čech a Moravy. Tentokrát Jiřímu jeho představený nejvyšší komoří svěří
vyšetřování velmi delikátního případu. V ženském klášteře v Doksanech dochází k podivným úmrtím
jeptišek, s jejichž vysvětlením si nikdo neví rady. Aby bylo možné záhadu rozřešit, musí Jiřího pomocnice
Rozárka naoko vstoupit do řádu.

3147    Neradová Jitka:  Doskočiště Protektorát
1 audiodisk (7 hodin, 40 minut) ;
Dramatické osudy parašutistů a českých odbojářů radikálně vyvracejí všechny zažité teorie o zbabělém
českém národu, který umí jen ohýbat hřbet a za svobodu vůbec nebojuje.

3148    Heryán Ladislav:  Exotem na této zemi
1 audiodisk (6 hod.) ;
Kniha známého salesiánského kněze a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním po stopách Božího
milosrdenství na této zemi. V krátkých příbězích se setkávají dva světy: svět Heryánovy kněžské
každodennosti vyplněný setkáními s lidmi z různých vrstev společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a svět
biblických poselství a podobenství. Ty vnášejí do naší současnosti paprsky pochopení a smyslu, ale také
nastavují zrcadlo naší pýše a sobectví. Heryán ukazuje, jak je svět naplněn Božím milosrdenstvím, které nás
v každé chvíli vybízí k tomu, abychom změnili naše uvažování a nechali se jím prostoupit.

3149    Martin Charles:  Hora mezi námi
1 audiodisk (11 hod., 6 min., 25 s.) ;
Přichází bouře a provoz na letišti je ochromen. Ashley se bojí, že nestihne vlastní svatbu, na chirurga Bena
čekají pacienti. Ačkoli se nikdy neviděli, objednají si spolu charterový let, aby se dostali domů dřív. Jejich
letadlo se ale zřítí a oni se ocitají uprostřed zasněžených hor bez naděje na záchranu. Hledají k sobě vztah,
přehodnocují minulost a v extrémních podmínkách bojují o život. Podlehnou zraněním těla a duše, nebo
znovu uvěří v lásku?



3150    Backman Fredrik:  A každé ráno je cesta domů delší a delší
1 audiodisk (1 hodina, 26 minut) ;
I loučení bolí méně, když na něj nejste sami. Děda a Noah si povídají na lavičce. Děda s Noahem si můžou
povídat úplně o všem. Při rozhovorech s vnukem si děda vždycky vzpomene, jak se zamiloval do babičky a
jak o ni pak přišel. Zatím ji pořád vidí před sebou, a děsí se dne, kdy si ji už nebude schopný vybavit.

3151    Foglar Jaroslav:  Hoši od Bobří řeky
1 audiodisk (6 hod., 6 min., 47 sek.) ;
Hlavní postavou je vedoucí Rikitan, který dá dohromady partu dvanácti chlapců. Každý je jiný, ale všichni se
vzájemně dobře doplňují. Rikitan pro ně vymyslí program, který je vede k fyzické i psychické zdatnosti.
Zamilovávají si přírodu, podle zálesáka Roye loví bobříky a aniž si to uvědomují, stávají se čestnými hochy a
skvělými kamarády. Ve své klubovně Bobří hrázi i v přírodě spolu prožívají nesčetná dobrodružství.

3152    Šabach Petr:  Hovno hoří
1 zvuková deska (4 hod., 33 min.) : digital, MP3
Největší bestseller, který položil základ legendárnímu filmu Pelíšky! Šabachův situační humor nenechá bez
úsměvu nikoho. Nenechte si ujít popis dvou nejodlišnějších názorů v otázce vnímání světa a života -
mužského a ženského.

3153    Haslinger Josef:  Jáchymov
1 audiodisk (8 hod.) ;
Potkají se náhodou: nakladatel a bývalá tanečnice. On se přijede léčit do starého lázeňského hotelu v
Jáchymově. Tanečnice mu začíná vyprávět příběh - je to tragédie jejího otce.

3154    Green John:  Jedna želva za druhou
1 audiodisk (7 hod., 1 min.) ;
Šestnáctiletá Aza neměla vůbec v plánu pídit se po tajemstvích uprchlého miliardáře Rusella Picketta, ale v
sázce je sto tisíc dolarů a její nejlepší a nejstatečnější kamarádka Daisy, se nemůže dočkat, až se společně
pustí do vyšetřování. Aza se opravdu snaží. Snaží se být dobrou dcerou, skvělou kamarádkou, vzornou
studentkou, a taky schopnou vyšetřovatelkou. Zároveň však bojuje s nekončícím vírem svých vlastních
myšlenek, kterým není schopná poručit.

3155    Horníček Miroslav:  Julius a Albert
1 audiodisk (7:56:23) ;
Humoristický román o tom, jak se nenápadný staromládenecký knihovník Julius z Levého Brodu na prahu
padesátky ztotožnil se slavným francouzským spisovatelem Albertem. Povzneste se s tímto pozoruhodným
dvojhrdinou nad všednost každodenního života a prožijte fascinující milostné i tvůrčí napětí! S nadsázkou
sobě vlastní autor vykresluje obraz českého maloměsta z období první republiky a tajemné jevy v lidském
chování a literární tvorbě.

3156    Suchý Jiří:  Klaun si povídá s Bohem
1 audiodisk (3 hod., 21 min.) ;
Jiří Suchý je člověk mnoha profesí. Zpěvák, divadelník, básník a výtvarník, kterého zná u nás snad každý.
Ne každý ale ví, že jeho hudební kariéra, jak sám říká, začala v pražském kostele svaté Anežky České, kde
jako malý hoch ministroval a zpíval ve sboru. V posledních několika letech se Jiří Suchý otázkami víry
zabývá intenzivněji a své hovory s Bohem zachytil v malé knížce.

3157    Saki:  Léčba neklidem
1 zvuková deska (86:28) : digital, MP3
Výbor povídek ze zajímavého díla anglického spisovatele, který psal pod pseudonymem Saki, H.H.Mumro.
Terčem jeho skvělého vtipu je především noblesní společnost s konvenční, povážlivě vratkou morálkou.



3158    Hendricks Greer:  Manželka mezi námi
1 audiodisk (12 hodin, 5 minut) ;
Která je ta druhá? Psychologický thriller o manželství, zradě a nebezpečných pravdách. Ponořte se do
příběhu Vanessy Thompsonové… Budete si myslet, že čtete o žárlivé ženě, která je posedlá snoubenkou
svého bývalého muže. Bude vám připadat příšerná a pochopíte, proč ji manžel opustil a našel si náhradu.

3159    Bradbury Ray:  Marťanská kronika
1 audiodisk (8 hod., 18 min.) ;
Stěžejní dílo science fiction za více než padesát let od svého vzniku neztratilo nic na svém významu. Soubor
volně navazujících povídek, z nichž většina jsou samy o sobě literárními skvosty, zasazený do let 1999 -
2053, vytváří fiktivní dějiny kolonizace Marsu Pozemšťany a vývoje civilizací na obou planetách jako děsivou
vizi budoucnosti odrážející lidského ducha v celé jeho kráse i zrůdnosti. Na Rudou planetu startuje ze Země
jedna raketa za druhou, s úkolem prozkoumat neznámá území planety. Expedice se setkávají s původní
civilizací, která si vybudovala v průběhu věků vyspělou společnost plnou výstavných měst, umění a vědy.
Avšak Marťanská kronika je více kronikou lidské povahy, než osidlování blízké planety, a lidská neschopnost
tolerance a nepochopení k čemukoli neznámému ukazuje i zde své neblahé důsledky.

3160/1,2    Backman Fredrik:  Medvědín
2 audiodisky (18 hod., 8 min.) : digital, MP3
Vítězství na juniorském mistrovství v ledním hokeji znamená pro obyvatele Björnstadu všechno. Tým by
mohl mít šanci splnit sny celého města. Ale jedné noci během zapíjení klíčového vítězství se něco stane
mezi Kevinem a Peterovou dcerou -- a druhý den to vypadá, že se všechno změnilo...

3161/1,2    Kutscher Volker:  Mokrá ryba
2 audiodisky (17 hod., 17 min.) ;
Berlín roku 1929. Město, které je v rauši. Kokain, ilegální noční kluby, politické pouliční bitvy – zkrátka život
na hraně i za ní. Mladý, ctižádostivý komisař Gereon Rath byl po neúmyslném zabití civilisty v rodném Kolíně
nad Rýnem přesunut na berlínské mravnostní oddělení. Tam se ale na vlastní pěst zaplétá do vyšetřování,
které vede oddělení vražd. Neznámý mrtvý, jehož tělo nese stopy bestiálního mučení, je pro berlínskou
mordpartu záhadou.

3162    Šikl Jaroslav:  Mrtvé komando
1 audiodisk (10 hod., 40 min.) ;
Hlavní postava knihy Robert Hráský, kterému přezdívali Robert de Boh?me, je vrhačem nožů v cirkuse
Otava. Vydává se po stopách přátel z bývalého výsadkového komanda. Kdo zlikvidoval jeho přátele? A
proč?

3163/1,2    Backman Fredrik:  My proti vám
2 audiodisky (15 hod., 38 min.) ;
Pokračování románu Medvědín líčí měsíce následující po událostech, které otřásly městečkem v lesích na
sklonku zimy. Nejlepší kamarádky Maya a Ana tráví léto na odlehlém ostrově a snaží se nechat celý svět za
sebou, jenže nic nedopadne tak, jak doufaly. Řevnivost mezi Medvědínem a sousedním Hedem tiše
přerůstá v boj o peníze, moc a příležitosti. Konflikt vypukne naplno ve chvíli, kdy se střetnou oba hokejové
kluby. Na povrch navíc vypluje jedno překvapivé tajemství a celé město musí ukázat, zač vlastně stojí. Bude
se říkat, že násilí přišlo do Medvědína až v létě, ale není to pravda. Už tam totiž dávno bylo.

3164    Fuks Ladislav:  Myši Natálie Mooshabrové
1 audiodisk (5 hod., 14 min.) ;
Próza, rozvíjená na hranici reality a fantazie, vypráví o zásahu temných sil a zla do života moderního člověka
ve státě fašistické totalitní moci.



3165    Kundera Milan:  Nesnesitelná lehkost bytí
1 audiodisk (10 hod., 46 min.) ;
Vyprávění o lásce, o Tereze a Tomášovi, o Sabině a Franzovi, o lehkosti a tíze bytí... „Po čtyřech letech
strávených v Ženevě ubytovala se Sabina v Paříži a nemohla se vzpamatovat z melancholie. Kdyby se jí
někdo zeptal, co se jí stalo, nenašla by pro to slov. Životní drama se dá vždycky vyjádřit metaforou tíže.
Říkáme, že na člověka dopadlo nějaké břemeno.

3166    Leacock Stephen:  Paní Trumberryová si dává hádat a jiné povídky
1 audiodisk (2 hodiny, 31 minut) ;
Vybrané povídky z knihy známého britského humoristy, která vyšla pod názvem Kanadské žertíky. Autor
potvrzuje pověst mistra slovního vtipu, laskavého šprýmu a břitké parodie, trefně postihující nejrůznější
podoby lidského sobectví, snobismu či pozérství.

3167/1,2    Lehane Dennis:  Pod rouškou noci
2 audiodisky (18 hod. 14 min.) ;
Dvacátá léta 20. století byla ve Spojených státech věkem jazzu, ale také prohibice, ilegálních palíren a
náleven, zločineckých organizací a korupce. Dobou, kdy se mladistvý zlodějíček z Bostonu, který je zároveň
synem význačného policejního důstojníka, může při troše kuráže vyšplhat až mezi floridskou mafiánskou
elitu. Pro začátek se stačí zamilovat do nesprávné ženy.

3168    Vondruška Vlastimil:  Poslední cantilena
1 audiodisk (6 hod., 52 min.) ;
Do rukou královny Anny jagelonské se dostane podivný list. V Nymburku se zřejmě odehrála vražda, místní
konšelé se však k vyšetřování příliš nemají. Podle pisatelky může případ rozlousknout jen jistý vážený pan
písař z Prahy, kterého předchází pověst vynikajícího vyšetřovatele.

3169    McCall Smith Alexander:  První dámská detektivní kancelář
1 audiodisk (4 hod., 18 min.) ;
První díl z úspěšné série detektivních příběhů zachycuje období, kdy sympatická Precious Ramotswe
zakládá první ženskou detektivní agenturu v Gaborone, hlavním městě Botswany. Nejenže se dokáže
vypořádat s podvodníky, najít zmizelého manžela nebo zkrotit neposlušné dcery ustaraných rodičů, ale
nabídne také pohled do duše národa, jenž obývá oblast na prahu pouště Kalahari. Když se Precious
nakonec vrhne po stopách zmizelého dítěte, riskuje vlastní pověst a možná i život.

3170    Vaculík Ludvík:  Sekyra
1 zvuková deska (7:07:00) : digital, MP3
Román s autobiografickými rysy z období totality.

3171    Gaiman Neil:  Severská mytologie
1 audiodisk (celkový čas 6 hodin 24 minut) ;
Jak získal Thor své proslavené kladivo Mjölnir? Kolik světů spojuje vždyzelený jasan Yggdrasil? Kdo postavil
zeď kolem Ásgardu a co bude následovat po konci světa zvaném Ragnarök? Severská mytologie
převyprávěná Neilem Gaimanem nejenže odpovídá na všechny tyto otázky, ale navíc je váže do souvislého,
obšírného vyprávění, v němž ožívají bohové i obři, medovina teče proudem, vlci mluví a jabloně rodí jablka
nesmrtelnosti.

3172    Capote Truman:  Snídaně u Tiffanyho
1 zvuková deska (171 min.) : digital, MP3
Audiokniha obsahuje slavnou novelu Trumana Capote, známou především z filmového zpracování s Audrey
Hepburnovou, která dnes patří ke klasice moderní americké literatury.



3173    Heryán Ladislav:  Stopařem na této zemi
1 audiodisk (5 hod.) ;
Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého
Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho
kněžskou službou a spojují se s výkladem biblických pasáží. Spojujícím leitmotivem je téma Boží
velkorysosti, jejíž uvědomění vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou vlastní aktivitou
pro druhé.

3174/1,2    Mayne Andrew:  Šelma
2 audiodisky (10 hod., 53 min.) ;
Profesor bioinformatiky Theo Cray nemá nejlepší ráno. Automat na led nefunguje, a navíc se mu do
motelového pokoje dobývá policie. Že je hlavní podezřelý z brutální vraždy své bývalé studentky, se však
dozví, až když je jeho účast na otřesné události vyloučena. Zdá se totiž, že mladou dívku v montanských
lesích rozsápal medvěd. Jenomže profesor Cray je díky svému povolání zvyklý vidět vzorce tam, kde ostatní
nacházejí jen chaos.

3175    Martin-Lugand Agnès:  Šťastní lidé čtou a pijou kávu
1 audiodisk (4 hod., 46 min.) ;
Dá se vyléčit zlomené srdce? Mladá Pařížanka Diane je přesvědčená, že šťastní lidé čtou a pijou kávu, a
proto tak nazve svou kavárnu. Když však při automobilové nehodě zahyne její manžel i malá dcerka, Diane
ztratí smysl života. Zoufalá mladá žena se zcela uzavře před světem a přestane se starat i o svou literární
kavárnu. Nakonec se rozhodne odjet do Irska, které toužil navštívit její muž, a na jeho bouřlivém a drsném
pobřeží dát do pořádku svůj život. Netuší, že tu potká muže, který rázem její život změní. Záhadný fotograf
Edward, kolem nějž se dějí podivné věci, ji přiměje vrátit se do života.

3176    Fabricius Johan:  Tajný deník čínské císařovny
1 audiodisk (3 hod., 50 min.) ;
Románové zpracování životního příběhu císařovny vdovy Cch'-si (1835-1908), která se jako mladá dívka
Jehonala stala konkubínou císaře a díky mimořádné inteligenci, intrikám i krutosti dokázala postupně
vystoupat na vrchol a na půlstoletí se stát faktickou vládkyní Číny.

3177    Wohlleben Peter:  Tajný život stromů
1 audiodisk (7 hod., 7 min.) ;
Les je pro mnohé z nás vytouženým místem odpočinku. Je synonymem ticha a nedotčené přírody.
Renomovaný lesník Peter Wohlleben nám dává nahlédnout do skrytého života stromů a odhaluje nečekané
skutečnosti.

3178    Nietzsche Friedrich:  Tak pravil Zarathustra
1 audiodisk (6:10:49) ;
Tak pravil Zarathustra - audiokniha obsahuje básnicky filozofické dílo vykládající myšlenky slavného
myslitele prostřednictvím interpretace fiktivních cest a učení perského proroka Zarathustry.

3179    Fulghum Robert:  Už hořela, když jsem si do ní lehal
1 zvuková deska (4h 34 min): digital, MP3
Knížka, která dává smysl těm nejnepatrnějším věcem života. Je četbou inspirativní i poznávací - objevuje
nám Ameriku zase z jiného úhlu.

3180/1,2    Coelho Paulo:  Vítěz je sám
2 audiodisky (14 hod., 48 min.) ;
Román plný napětí, věrný obraz světa, v němž žijeme a kde se natolik upínáme k bohatství a úspěchu za
každou cenu, že mnohdy neslyšíme, co nám říká naše vlastní srdce.



3181    Klostermann Karel:  Ze světa lesních samot
1 audiodisk (5 hod., 37 min.) ;
Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v
posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.

3182    Cibula Václav:  Židovská Praha.
1 audiodisk (70 min.) ;
Praha vděčí za svůj výjimečný ráz mimo jiné také tomu, že byla po staletí městem několika národů.
Problematické, ale funkční a hlavně inspirativní soužití Čechů, Němců a Židů ukončila dramaticky až druhá
světová válka. Ztráta tohoto mnohapolárního světa ubrala Praze část jejích tajemných zákoutí, i jejího
evropského kontextu. Zanechala však naštěstí po sobě obrovské literární dědictví představované především
pověstmi a mýty. Židovské pověsti mívají často obranný ráz, který pramenil z věčně nezakotveného
postavení Židů.

3183    Paris B. A.:  V pasti lží
1 audiodisk (8 hod., 45 min.) ;
Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je šťastně vdaná a pracuje jako učitelka. Jedné deštivé noci se
ale na neosvětlené lesní cestě stane něco, co jí převrátí život naruby. Paralyzovaná výčitkami zapomíná,
kde nechala zaparkované auto, jestli si vzala prášky nebo že si domluvila schůzku. V hlavě má jen zmatek a
mrtvou ženu, kterou možná mohla zachránit. Je blázen? Nebo si s ní zahrává její mysl?

3185/1,2    Bradford Barbara Taylor:  Být nejlepší
2 zvukové desky (17:52:45) : digital, MP3
Román uzavírající velkou ságu o rodině Emy Harteové, která se vlastní pílí a odvahou povznesla mezi
nejzámožnější anglické rodiny, se odehrává v osmdesátých letech 20. století.

3186/1,2    Bradford Barbara Taylor:  Uchovej si svůj sen
2 zvukové desky (35:57:23) : digital, MP3
Druhý díl trilogie, v níž hrdinka znovu šokuje svět a po padesátileté vládě nad svým obchodním královstvím
svěřuje všechno rodinné jmění vnučce Paule.

3187    Bradford Barbara Taylor:  Vše na dosah
1 zvuková deska (15:28:08) : digital, MP3
Román vypráví o krizi v životě třicetileté ženy, která v jediném okamžiku ztrácí manžela i děti.

3188    May Karl:  Černý mustang
1 audiodisk (8:18:07) : digital, MP3
Příběh ze 60. let 19. století o boji Old Shatterhanda a Vinnetoua proti lstivým Komančům, chystajícím se
napadnout dělníky dostavované železnice.

3189    May Karl:  Divokým Kurdistánem
1 audiodisk (16:36:21) : digital, MP3
Druhý díl dobrodružného cyklu se odehrává v severním Iráku v sedmdesátých letech 19. století.

3190/1,2    May Karl:  Pouští
2 audiodisky (10:02:05) : digital, MP3
První díl z volného cyklu - Ve stínu pádišáha. Dobrodružné putování exotickými končinami, které hrdina pod
jménem Kara ben Nemsi podstupuje spolu se svým arabským sluhou a nerozlučným přítelem Halefem.
Příběh se odehrává v 70. letech 19. století.



3191    May Karl:  V balkánských roklinách
1 audiodisk (13:25:26) : digital, MP3
Ve čtvrtém díle dobrodružného cyklu se Kara ben Nemsí dostává do smrtelného nebezpečí při
pronásledování  bandy lupičů, vrahů a únosců dívek.

3192    May Karl:  Z Bagdádu do Cařihradu
1 audiodisk (14:22:17) : digital, MP3
Třetí díl dobrodružného cyklu vypráví o putování územím kočovných kmenů na Arabském poloostrově.

3193    May Karl:  Zemí Škipetarů
1 audiodisk (13:13:02) : digital, MP3
V pátém díle dobrodružného cyklu se Kara ben Nemsí dostává do smrtelného nebezpečí při pronásledování
bandy lupičů, vrahů a únosců dívek.

3194    May Karl:  Žut
1 audiodisk (11:16:33) : digital, MP3
Poslední díl dobrodružného cyklu, v němž Kara ben Nemsí se svým přítelem Halefem konečně zneškodní
tlupu loupežných vrahů.

3195    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
1 audiodisk (19:46:54) : digital, MP3
První díl historické ságy ze severu Anglie ve 2. polovině 15. století se odehrává v době zápasu Richarda z
Yorku o královský trůn.

3196    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
1 audiodisk (22:20:09) : digital, MP3
Druhá část rozsáhlého historického cyklu se odehrává převážně na dvoře Jindřicha VIII., kde hlavní hrdinka
působí jako dvorní dáma.

3197    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
1 audiodisk (16:15:43) : digital, MP3
Třetí část rozsáhlé historické ságy několika generací šlechtického rodu Morlandů v Anglii 16. století: děj je
rámován bouřemi náboženské nesnášenlivosti, které se rozhořely po celé zemi.

3198    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
1 audiodisk (16:09:01) : digital, MP3
Čtvrtý díl romantické historické ságy se odehrává v Anglii kolem roku 1630 a pokračuje v líčení osudů
příslušníků rozvětvené rodiny Morlandů.

3199    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
1 audiodisk (9:31:28) : digital, MP3
Pátý díl romantické historické ságy se odehrává ve 2. pol. 17. století dílem v severní Anglii a částečně v
Londýně mezi příslušníky další generace Morlandů.



3200/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (16:23) : digital, MP3
Šestý díl rodinné ságy z Anglie 17. století. Po sňatku s Ralphem Annunciata přijíždí na jeho panství, ale
stále více touží po lesku Londýna a jeho radovánkách, a nově navázanými kontakty s muži komplikuje
manželský vztah s Ralphem.

3201/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (16:48:01) : digital, MP3
V sedmé části ságy se dědicem panství stává mladý James Matthias, který spravuje majetek, zatímco
zbytek rodiny je roztroušený po všech koutech Evropy.

3202/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (16:32:32) : digital, MP3
Osmý díl ságy rozvíjí osudy dalšího pána na Morlandu - mladého Jamese, který se z politických důvodů
nešťastně oženil.

3203/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (16:22:17) : digital, MP3
Děj devátého dílu se odehrává ve 2. polovině 18. století dílem na rodinném sídle v Anglii, a dílem v Americe,
kam odchází jeden z Morlandů za dobrodružstvím.

3204/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (20:15:46) : digital, MP3
V desátém díle sledujeme osudy dvou větví rodiny Morlandů na konci 18. století.

3205/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (21:13:39) : digital, MP3
Jedenáctý díl románových osudů rozvětveného šlechtického rodu Morlandů se odehrává koncem 18. století,
během Napoleonova vítězného tažení Evropou.

3206    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
1 audiodisky (19:01:51) : digital, MP3
Děj dvanáctého dílu se odehrává na samém počátku 19. století a většina mladších členů rodiny v této době
prožívá osudová milostná dobrodružství.

3207/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (25:51:09) : digital, MP3
Třináctý díl rodinné ságy se odehrává na Morlandu v prvním desetiletí 19. století a je věnován především
osudu Jamesovy dcery Fanny, budoucí dědičky panství.

3208    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
1 audiodisk (25:16:36) : digital, MP3
Tento čtrnáctý díl ságy rodu Morlandů se odehrává v 1. polovině 19. století, v době napoleonských válek a
po smrti dědičky rodinného panství Fanny.



3209    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
1 audiodisk (21:26:55) : digital, MP3
Tento patnáctý díl historické ságy se odehrává po bitvě u Waterllo, kdy se členové rodiny musejí těžce
vyrovnávat se ztrátami, které jim doba přinesla.

3210    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
1 audiodisk (20:51:48) : digital, MP3
Šestnáctý díl cyklu přenáší čtenáře do 1. poloviny 19. století, kdy se rodina již rozrostla a její členové žijí
nejen na Morlandu, ale také v Londýně a Manchesteru.

3211/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (19:22:01) : digital, MP3
Další napínavé osudy členů rodiny Morlandů v sedmnáctém dílu rodinné ságy. Nebezpečí epidemie cholery
prověří jejich charaktery.

3212/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (22:50) : digital, MP3
Osmnáctý díl kroniky se odehrává v polovině 19. století, kdy se členové rodiny po smrti Heloisy, poslední
paní na Morlandu, ocitají v celkové krizi.

3213/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (22:04:57) : digital, MP3
V devatenáctém pokračovaní velkolepé rodinné kroniky sleduje autorka rodinu Morlandů v klíčové situaci po
smrti Rosamundina rozvedeného manžela.

3214/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (23:38:40) : digital, MP3
Ve dvacátém pokračovaní rodinné ságy se ocitáme hned na několika místech.

3215/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (25:15:11) : digital, MP3
V dvacátém prvním díle osudy rodiny Morlandů vstoupily do druhé poloviny 19. století do Ameriky.Tam se
schyluje k občanské válce.

3216/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (22:28:12) : digital, MP3
Další napínavé osudy již značně rozvětvené rodiny Morlandů se v dvacátém druhém díle odehrávají na
prahu posledních tří desetiletí viktoriánské éry.

3217/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (22:20:43) : digital, MP3
Děj třiadvacátého pokračování rozsáhlé ságy začíná rokem 1874, kdy se Venetia Fleetwoodová ke zděšení
celé rodiny Morlandů rozhodne pro kariéru lékařky.

3218/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (22:12:48) : digital, MP3
Čtyřiadvacáté pokračování je zasazeno do let 1886 - 1896 převážně v Londýně a je věnováno osudům dvou
nejsilnějších žen v rodině Morlandů, Henriettě a Venetii.



3219/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (22:29:30) : digital, MP3
V tomto dvacátém pátém díle morlandské ságy se odráží život Anglie na rozhraní dvou světů - končící
viktoriánské éry a nástupu technických vymožeností 20. století.

3220/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (26:34:24) : digital, MP3
Šestadvacátá část ságy anglického rodu se odehrává převážně v Londýně a na panství v Yorkshiru a
Lincolshiru v letech 1908 - 1911.

3221/1,2    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
2 audiodisky (22:44:19) : digital, MP3
Dvacátý sedmý díl přibližuje drama zkázy Titaniku, kterou Teddy a jeho rodina jako zázrakem přežijí, má
však tragický dopad na další život všech větví rodiny.

3222/1,2,3  Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
3 audiodisky (21:35:45) : digital, MP3
Devětadvacátý díl rodinné ságy se odehrává v roce 1915 v Yorkshiru, v Londýně a na bojištích první světové
války.

3223/1,2,3  Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
3 audiodisky (21:38:43) : digital, MP3
Třicátý díl rodinné ságy se odehrává v letech 1915 - 1916.

3224/1,2,3  Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
3 audiodisky (20:14:08) : digital, MP3
Jedenatřicáté pokračování ságy nabízí osudy rodiny Morlandů na pozadí první světové války a ruské
revoluce.

3225/1,2,3  Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
3 audiodisky (23:10:35) : digital, MP3
Tento díl ságy zachycuje další osudy příslušníků anglického rodu v letech 1918-1919.

3226/1,2,3  Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
3 audiodisky (21:08:18) : digital, MP3
Roztančenými léty je v 33. pokračování historické ságy míněno radostné, ale i krušné období po skončení 1.
světové války.

3227/1,2,3    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
3 audiodisky (24:59:31) : digital, MP3
Třicátý čtvrtý díl rodinné ságy se odehrává v letech 1925-1931. Svět se vzpamatovává po válce a o nové
začátky se snaží i Morlandové.

3228/1,2,3    Harrod-Eagles Cynthia:  Dynastie Morlandů.
3 audiodisky (22:11:33) : digital, MP3
Píše se rok 1931 a svět se dosud nevzpamatoval z krachu na Wall Street. Krize se dotýká i rozvětvené
rodiny Morlandů. Ale stejně jako bájný pták Fénix vstává z popela, tak i Morlandové znovu dokazují, že ze
všeho, čemu musejí čelit, vyjdou silnější než dřív.



3229/1,2    Nižnánsky Jozef:  Čachtická paní
2 zvukové desky (27:32:25) : digital, MP3
Hrůzostrašný historický román o sadistické šlechtičně Alžbětě Báthoryové, proslulé zavražděním řady
mladých žen a dívek.

3230    Erickson Carolly:  Cesta na popraviště
1 audiodisk (18:54:39) : digital, MP3
Životopis královny, která se jako symbol francouzské monarchie stala obětí revolučního teroru.

3231/1,2    Erskine Barbara:  Dědictví minulosti
2 zvukové desky (18:30:35) : digital, MP3
Hlavní hrdinka, mladá vikářka, která přichází na nové působiště na farnost v Cambridgi, nečekaně čelí
nepřátelskému prostředí, které způsobuje zdejší vikář. Příběhem se prolínají dvě časové roviny.

3232/1,2    Erskine Barbara:  Dům ozvěn
2 zvukové desky (8:58:33 ; 9:20:27) : digital, MP3
Autorka konfrontuje reálný svět s minulostí příběhem o prokletí, přežívajícím v krásném venkovském sídle
několik stoletízákladech znovu vybudovat novou civilizaci.

3233/1,2    Erskine Barbara:  Řeka osudu
2 audiodisky (21:11) : digital, MP3
Další společenský román oblíbené autorky, ve kterém se prolínají různé časové roviny. Mladí manželé Zoe a
Ken přesídlili z rušného Londýna na poklidný venkov. Ovšem do jejich života zde začne podivně promlouvat
dávná minulost.

3234/1,2    Erskine Barbara:  Spáčův hrad
2 audiodisky (24:27:48) : digital, MP3
Oblíbená britská autorka opět přichází s romantickým příběhem, který se odehrává ve dvou časových
rovinách, v současnosti a v neklidném 15. století.

3235/1,2,3    Erskine Barbara:  Údolí havranů
3 zvukové desky (12:22:37 ; 11:58:52 ; 3:53:11) : digital, MP3
Román, odehrávající se ve dvou časových rovinách, vypráví příběh vysokoškolské učitelky literatury a Eigon,
dcery keltského krále.

3236    Erskine Barbara:  Úkryt před světlem
1 zvuková deska (22:02:19) : digital, MP3
Román se odehrává v pobřežním městečku v panství Essex. Mladá Londýňanka Emma, která se nastěhuje
do domku patřícího kdysi bylinářce Líze - oběti čarodějnických procesů v 17. století, zažívá po nastěhování
pravý horor.

3237/1,2    Fenwick Liz:  Dům v Cornwallu
2 audiodisky (13:58:27) : digital, MP3
Romantický příběh z anglického venkova, jehož ústřední postavou je mladá malířka, která se vyrovnává se
smrtí svého manžela.



3238/1,2    Jacq Christian:  Aféra Tutanchamon
2 audiodisky (18:35:15) : digital, MP3
Román o dramatických osudech hrobky egyptského faraona, objevené archeologem amatérem v Údolí
králů.

3239    Edwards-Jones Imogen:  Hotel Babylon, aneb, Nechcete raději zůstat doma?
1 zvuková deska (11:12:13) : digital, MP3
Děj se odehrává v luxusním hotelu Babylon v centru Londýna, kde se potkávají bohatí a mocní celého světa
i všech národností. Osobitým a vtipným způsobem nás hotelem i jeho zázemím provede recepční onoho
místa.

3240    Edwards-Jones Imogen:  Letiště Babylon, aneb, Nechcete raději jet vlakem?
1 zvuková deska (10:29:59) : digital, MP3
Humoristický román z prostředí letového provozu na fiktivním anglickém letišti. Volně navazuje na knihu
Hotel Babylon.

3241/1,2    Galbraith Robert:  Hedvábník
2 audiodisky (19:20:11) : digital, MP3
Druhý případ soukromého detektiva Cormorana Strika, který tentokrát řeší případ záhadně zmizelého a
následně zavražděného spisovatele.

3242/1,2    Galbraith Robert:  Ve službách zla
2 audiodisky (23:11:26) : digital, MP3
Třetí případ Cormorana Strika a jeho asistentky Robin, ve kterém se vydávají po stopách vraha z minulosti,
jenž jim posílá kusy lidských těl.

3243/1,2    Galbraith Robert:  Volání kukačky
2 zvukové desky (17:45:21) : digital, MP3
První příoad Cormorana Strika. Román J. K. Rowlingové, napsaný pod pseudonymem Robert Galbraith.
Když se slavná modelka Lula Landryová zřítí ze svého zasněženého balkonu v londýnské čtvrti Mayfair,
dojdou vyšetřovatelé rychle k závěru, že šlo o sebevraždu.

3244/1,2    Bryndza Robert:  Mlha nad Shadow Sands
2 audiodisky (10 hod., 8 min.) ;
Při potápění ve vodní nádrži Shadow Sands objeví Kate Marshallová mrtvé tělo mladíka, který býval
vynikajícím plavcem. Přivolaní policisté případ označí za tragickou nehodu, přestože má Kate své
pochybnosti. Postupně se pochybností a otázek vynořuje víc. Kate si je jistá, že okolo rezervoáru Shadow
Sands se toho děje víc, než se na první pohled zdá, obzvlášť když v okolí padne hustá mlha. Lidé už roky
tiše mizí, a když se ztratí další mladá žena, Kate a její asistent Tristan mají podle indicií jen několik dní na to,
aby ji zachránili před strašným osudem.

3245    Loukotková Jarmila:  Doma lidé umírají
1 audiodisk (19:07:51) : digital, MP3
Historický román je obrazem života antického Říma z období vlády dvou konzulů v 1. století př.n.l.

3246/1,2    Loukotková Jarmila:  Pod maskou smích
2 audiodisky (22:19:05) : digital, MP3
Román o Publiovi Terentiovi Aferovi, slavném autorovi římských komedií, básníku kartaginského původu,
který žil a tvořil v Římě v období mezi druhou a třetí punskou válkou.



3247/1,2,3    Loukotková Jarmila:  Spartakus
3 audiodisky (35:48:41) : digital, MP3
Historický román líčí největší vzpouru otroků ve starověkém Římě, vedenou bývalým gladiátorem Spartakem
v roce 71 př.n.l.

3248/1,2    Vaňková Ludmila:  Cestou krále
2 audiodisky (24:41:25) : digital, MP3
Z cyklu Zrození království. Román sleduje životní osudy krále Přemysla Otakara I., kterému se podařilo
získat dědičný titul krále českého trůnu. Líčí jeho důmyslné diplomatické kličkování i četné výboje, ale i
milostné vztahy v královských rodinách.

3249/1,2    Vaňková Ludmila:  Dítě z Apulie
2 audiodisky (21:26:14) : digital, MP3
Historický román, odehrávající se na počátku 13. století, líčí osudy římského císaře Fridricha II.

3250/1,2    Vaňková Ludmila:  Kdo na kamenný trůn
2 audiodisky (17:55:29) : digital, MP3
Z cyklu Zrození království. Historický román líčí dobrodružství Přemysla Otakara I., který se s bratrem
Vladislavem zúčastnil třetí křižácké výpravy do Svaté země.

3251/1,2    Vaňková Ludmila:  Příběh mladšího bratra
2 zvukové desky (7:42:21) : digital, MP3
V další z řady historických královských ság se autorka vrací do druhé poloviny 12. století, doby mládí
Přemysla I. Otakara, který byl prvním z českých králů, jemuž se podařilo zajistit titul i pro své potomky.

3252/1,2,3    Vaňková Ludmila:  Zapomenutý král
3 audiodisky (25:02:15) : digital, MP3
Historický román, kterým se uzavírá pentalogie Zrození království, se věnuje osudům opomíjeného českého
krále Václava I., který svou diplomacií a obezřetnou politikou rozšířil česká území.

3253/1,2    Vaňková Ludmila:  Cval rytířských koní
2 audiodisky (21:33:38) : digital, MP3
Z cyklu Orel a lev. První díl volného historického cyklu je věnován období vlády Lucemburků na českém
trůně a přibližuje život Jana Lucemburského a Karla IV.

3254    Vaňková Ludmila:  Dotkni se nebe
1 audiodisk (15:19:02) : digital, MP3
Z cyklu Orel a lev 6. díl. Závěrečná část o lucemburské dynastii sleduje život Karla IV. v poslední etapě jeho
života.

3255    Vaňková Ludmila:  Druhá císařovna
1 audiodisk (17:32:47) : digital, MP3
Z cyklu Orel a lev. Pátá část ságy se odehrává v letech 1362 - 1368 a líčí život Karla IV. po smrti milované
Anny Svídnické.



3256    Vaňková Ludmila:  Dvojí trůn
1 zvuková deska (18:13:22) : digital, MP3
Druhý díl románové epopeje o vládě Lucemburků je věnován především problémům jejich evropské politiky
před bitvou u Kresčaku.

3257    Vaňková Ludmila:  Od moře k moři
1 audiodisk (15:55:20) : digital, MP3
Z cyklu Orel a lev. Čtvrtá část ságy zachycuje vztah Karla IV. k Anně Svídnické v nejšťastnějším období jeho
života.

3258/1,2    Vaňková Ludmila:  Orel a had
2 audiodisky (26:39:54) : digital, MP3
Z cyklu Orel a lev 3. díl. Třetí část historické ságy je věnována barvitému líčení složitého období vlády Karla
IV. po bitvě u Kresčaku až po jeho císařskou korunovaci.

3259    Vaňková Ludmila:  Dědici zlatého krále.
1 zvuková deska (14:56:48) : digital, MP3
Předposlední díl románové ságy pokračuje líčením sporu mezi Václavem II. a Závišem z Falkenštejna.

3260/1,2    Vaňková Ludmila:  Král železný, král zlatý.
2 zvukové desky (23:49:20) : digital, MP3
Historický román sleduje osudy a mocenský vzestup krále Přemysla Otakara II.

3261/1,2    Vaňková Ludmila:  Zlá léta
2 audiodisky (18:42:10) : digital, MP3
Z cyklu Lev a růže. Román líčí události v Čechách od osudné bitvy na Moravském poli až po nastoupení
Václava II. na osiřelý trůn.

3262    Vaňková Ludmila:  Žebrák se stříbrnou holí
1 zvuková deska (21:14:25) : digital, MP3
Historický román se odehrává na přelomu 13. a 14. století za vlády Václava II., jehož dvůr je plný intrik,
spletitých vztahů s Habsburky a s polským královstvím, VI. svazek.

3263/1,2    Vaňková Ludmila:  Jsme jedné krve
2 audiodisky (16:32:59) : digital, MP3
Z cyklu Rozděl a panuj. Volné pokračování historického románu "Ty jsi dědic svého otce," v němž jsou na
základě faktů zpracovány osudy krále Václava IV. a jeho bratrů Jana a Zikmunda.

3264/1,2    Vaňková Ludmila:  Ty jsi dědic svého otce
2 audiodisky (12:54:59) : digital, MP3
Z cyklu Rozděl a panuj. Historický román o životě českého a římského krále Václava IV. a jeho bratra
Zikmunda.

3265/1,2    Vaňková Ludmila:  Vězení pro krále
2 audiodisky (15:55:41) : digital, MP3
Z cyklu Rozděl a panuj 3. díl. Třetí díl historické trilogie, zachycuje bouřlivou dobu počátku 15. století a
složité politické i válečné rozbroje v době vlády Václava IV.



3266/1,2    Vaňková Ludmila:  Královský nach tě neochrání
2 audiodisky (26:23:13) : digital, MP3
Historický román o sklonku vlády posledního Přemyslovce Václava III. na počátku 14. století líčí politické
zápasy a boje o uvolněný český trůn.

3267    Vaňková Ludmila:  Od trůnu dál
1 audiodisk (18:20:55) : digital, MP3
Děj tohoto historického románu rozvíjí další osudy Jana Rakouského, Violy Těšínské, Petra z Rožmberka a
dalších historických i literárních postav.

3268/1,2    Vaňková Ludmila:  Lucemburská trilogie.
2 CD (23:37:41) : digital, MP3
Jindřich z Lipé byl nejmocnějším mužem své doby. Bez jeho slova a vlivu nemohl žádný král pomýšlet na
pevnou a úspěšnou vládu v Českém království. Právě on byl jazýčkem na vahách ve sporu o uprázdněný
přemyslovský trůn.

3269    Vaňková Ludmila:  Rab z Rabštejna
1 CD (20:27:01) : digital, MP3
Nesmírná ctižádost ovládá hrdiny druhého dílu Lucemburské trilogie. Především titulní postava, levoboček
Oldřich Pluh, touží postavit se na roveň svých nepřátel a ještě je převýšit. To se mu také daří, když vstoupí
do služeb Jana Lucemburského.

3270/1,2    Vaňková Ludmila:  Lucemburská trilogie.
2 CD (21:38:35) : digital, MP3
V evropské politice se nestalo nic důležitého, pokud na tom neměl podíl český král, a ani v žádné bitvě se
nic nerozhodlo, když se jí nezúčastnil král Jan a po jeho boku české rytířstvo. Divoké jízdy po celé Evropě,
osobní vztahy ke všem evropským panovníkům i papeži v Avignonu, intriky a boje jsou neodmyslitelně
spojené s Janovou vládou.

3271/1,2,3    Dübell Richard:  Ďáblova bible
3 zvukové desky (25:33:10) : digital, MP3
Autor na pozadí bouřlivých událostí konce 16. století rozvíjí příběh, související s monumentální rukopisnou
knihou středověku - Ďáblovou biblí.

3272/1,2    Grossman Leonid Petrovič:  Zápisky sekundanta
2 audiodisky (14:35:35) : digital, MP3
Volná románová trilogie: Zápisky sekundanta, Hráč Dostojevskij, Sametový diktátor. Historicko-biografický
román zachycující události kolem Puškinovy smrti.

3273    Hanibal Jiří:  Severská rapsodie
1 audiodisk (8:06:05) : digital, MP3
Román ukazuje Bedřicha Smetanu nejen jako hudebního génia, ale i milujícího člověka, schopného vášnivé
lásky.

3274    Hrdlička Pavel:  Smrt nosí rudé škorně
1 audiodisk (08:42:07) : digital, MP3
Děj historického románu s detektivní zápletkou se odehrává ve středověké Praze na podzim roku 1396.
Hlavním hrdinou je Václav, který stojí před nesnadným úkolem: vypátrat vrahy mladého pána Jindřicha
Bludovského.



3275/1,2    Iwaszkiewicz Jarosław:  Červené štíty
2 audiodisky (16:01:42) : digital, MP3
Historický román vypráví životní příběh potomka polských králů Jindřicha Sandoměřského v působivém
rámci středověkého Polska a Evropy 2. pol. 12. století.

3276    Gudmundur Kamban:  Biskup na Skálholtu
1 audiodisk (9:11:03) : digital, MP3
Druhá část historického románu o Islandu 17. století líčí, jak po smrti své dcery žije stárnoucí otec, osvícený
a bohatý biskup, který všechnu svou naději a ctižádost vkládá do výchovy vnoučka.

3277/1,2    Gudmundur Kamban:  Panna na Skálholtu
2 audiodisky (17:17:40) : digital, MP3
První část historického románu o tragické lásce mladých lidí napsaná podle islandských kronik z poloviny
17. století.

3278    Kratochvíl Miloš Václav:  Dobrá kočka, která nemlsá
1 audiodisk (11:22:21) : digital, MP3
Životopisný román o největším českém rytci a grafikovi 17. století Václavu Hollarovi.

3279/1,2    Obermeier Siegfried:  Inkvizitor
2 audiodisky (24:35:38) : digital, MP3
Historický román, v němž se prolínají osudy autentických osobností a fiktivních postav, se odehrává ve
Španělsku, Itálii, Portugalsku a v Novém světě ve 2. polovině 15. století a na počátku 16. století.

3280/1,2    Rowland Laura Joh:  Bundori
2 zvukové desky (17:49:37) : digital, MP3
Dobrodružný historický román z Tokia v 17. století, kdy statečný samuraj pátrá po několikanásobném
vrahovi.

3281/1,2    Rowland Laura Joh:  Navoněný rukáv
2 audiodisky (16:01:54) : digital, MP3
Historický detektivní příběh z Japonska 90. let 17. století zachycuje dobrodružství šógunova vyšetřovatele a
jeho ženy.

3282/1,2    Rowland Laura Joh:  Rudá chryzantéma
2 audiodisky (15:13:40) : digital, MP3
Jedenáctá kniha historické detektivní série Sano Ičiró z Japonska 17. století.

3283/1,2    Rowland Laura Joh:  Sněhová císařovna
2 audiodisky (14:38:20) : digital, MP3
Dvanáctý díl ze série samurajských historických detektivek zavádí Sana Ičiró na vzdálený ostrov, kde musí
čelit nadpřirozeným silám.

3284/1,2    Rowland Laura Joh:  Tajný deník paní Vistárie
2 audiodisky (17:09:18) : digital, MP3
Historický detektivní román ze starého Japonska o vraždě šógunova následníka, kterou řeší samuraj a
vyšetřovatel Sano Ičiró.



3285/1,2    Rowland Laura Joh:  Tetovaná konkubína
2 zvukové desky (20:03:15) : digital, MP3
Historická detektivka z Japonska 17. století, v němž statečný a inteligentní samuraj vyšetřuje vraždu
císařské konkubíny.

3286/1,2    Rowland Laura Joh:  Vějíř s kosatci
2 audiodisky (17:58:33) : digital, MP3
Závěrečný román kultovní historicko-detektivní série ze starého Japonska rozehrává zřejmě
nejnebezpečnější případ dobrodružné kariéry samurajského vyšetřovatele Sana Ičiró.

3287/1,2,3    Riva Maria:  Moje matka Marlene Dietrichová
3 zvukové desky (27:31:14) : digital, MP3
Poutavá, až bolestně upřímná biografie ojedinělé ženy nám v podání její dcery, autorky knihy, odhaluje
rozporuplnou, složitou osobnost, která se navěky zapsala do dějin kultury dvacátého století a stala se
symbolem celé jedné epochy.

3288    Bourdeaut Olivier:  Čekání na Bojanglese
1 audiodisk (4:06:36) : digital, MP3
Poetický, poněkud surreálný, melancholicky vtipný příběh milující se  extravagantní rodiny, který střídavě
vyprávějí svým dětským pohledem syn a vzpomínající otec, manžel nespoutané, výstřední, krásné a s
šílenstvím potýkající se matky.

3289    Boyne John:  Chlapec v pruhovaném pyžamu
1 audiodisk (7:11:43) : digital, MP3
Příběh devítiletého Bruna, syna velitele koncentračního tábora v Osvětimi, který se spřátelí s židovským
chlapcem.

3290/1,2    Cameron W. Bruce:  Největší z Pierotů
2 audiodisky (15:34:23) : digital, MP3
Rozsáhlý román o životní a umělecké dráze nedostižného mistra pantomimy Jana Kašpara Deburaua, který
byl po matce českého původu.

3291    Jonasson Jonas:  Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět
1 audiodisk (11:38:09) : digital, MP3
Svéhlavý stařík Alan Karlsson je opět na scéně. A s ním i všichni současní vůdci - Donald Trump, Angela
Merkelová, Vladimir Putin i Kim Čong-un. Alan si se svým přítelem Juliem užívá bezstarostný život v
luxusním hotelu na Bali. A právě, když se začínají nudit, rozhodnou se na počest Alanových narozenin
uspořádat si výlet horkovzdušným balónem. Řízením osudu však pilot balónu zůstane na zemi a oba muži
se čtyřmi lahvemi šampaňského se v neřiditelném balónu ocitnou nad Indickým oceánem.

3292    Leitner Thea:  Muži ve stínu
1 audiodisk (10:55:05) : digital, MP3
Čtyři světově proslulé ženy a v jejich stínu šest mužů. Kniha je věnována třem manželům Marie Stuartovny,
manželu Kateřiny Veliké, choti Marie Terezie a manželu královny Viktorie.

3293    Mornštajnová Alena:  Tiché roky
1 audiodisk (10 hodin, 15 minut, 35 vteřin) ;
Román je psychologickou úvahou nad složitostí rodinných vztahů, jejichž komplikace tkví hlavně ve
vzájemném nedorozumění a odcizení.



3294    Morris Heather:  Tatér z Osvětimi
1 audiodisk (7:07:36) : digital, MP3
Román o smrti, lásce i přátelství za zdmi koncentračního tábora byl sepsán podle skutečného příběhu, jenž
souvisí s jedním z nejznámějších symbolů holocaustu - čísly, která měli vězňové vytetována na předloktí.

3295/1,2    Smith Wilbur A.:  Zlatokopové
2 audiodisky (13:57:58) : digital, MP3
Dobrodružný román z prostředí jihoafrických zlatých dolů ve druhé polovině 20. století.

3296/1,2    Zweig Stefan:  Balzac
2 audiodisky (17:39:31) : digital, MP3
Poslední Zweigovo dílo, které patří k nejlepším románovým biografiím 20. století. Ač dílo nebylo dokončeno,
kreslí mohutný obraz Balzacova života, opravdového románu, jenž strhuje dynamikou dějů a nečekanými
zvraty v osudech člověka i tvůrce.

3297/1,2    Gaiman Neil:  Nikdykde
2 audiodisky (14:04:22) : digital, MP3
Richard Mayhew je nudný londýnský úředníček. Nejadrenalinovější věc v jeho životě představuje sbírka
kýčovitých trollů, kterými si zkrášlil pracovní stůl. Když ale doprovází svou přítelkyni na důležitou pracovní
schůzku, vypadne ze zdi zraněná dívka. Richard udělá chybu a pomůže jí. Druhý den si ho lidé na ulici
nevšímají, kreditka nefunguje a jeho byt je na prodej. Jako by Richard nikdy neexistoval. Dívka jménem
Dvířka sloužila jako klíč do tajemného Podlondýna a Richard dveře nevědomky otevřel?

3298/1,2    Berry Steve:  Templářské dědictví
2 audiodisky (19:26:43) : digital, MP3
Dobrodružný román odehrávající se částečně ve středověku a v současnosti. Vdova po historikovi, jenž byl
předním odborníkem na řád templářů, se pokouší přijít na kloub zašifrovanému tajemství.

3299/1,2    Allende Isabel:  Dům duchů
2 audiodisky (19:19:43) : digital, MP3
Román chilské novinářky vypráví groteskní, až dojemný příběh rodiny senátora Estebana Trueby od počátku
20. století po fašistický převrat v roce 1973.

3300/1,2    Gabriel Marius:  Návrhář
2 audiodisky (12:05:52) : digital, MP3
Příběh o přátelství, lásce, hledání krásy a sebeuplatnění čerpá ze skutečných historických událostí,
především ze života Christiana Diora.

3301    Špaček Ladislav:  Rokovy výlety do historie
1 audiodisk (5:50:27) : digital, MP3
Kniha formou kouzelných výletů hlavního hrdiny Roka přibližuje školákům zajímavou kombinací současnosti
a minulosti pravidla etikety.

3302    Červenák Juraj:  Krev prvorozených
1 audiodisk (10:08:09) : digital, MP3
Svérázní vyšetřovatelé zasahují v ohavné kauze sériových vražd prvorozených dětí v ponuré atmosféře
tmářského 16. století rudolfínské Prahy.



3303    Radinger Elli H.:  Moudrost vlků
1 audiodisk (6:20:27) : digital, MP3
Nejrespektovanější německá odbornice na život vlků vypráví napínavé příběhy, které dokládají vlčí pojetí
hodnot, jako jsou smysl pro rodinu, důvěru, trpělivost, pozornost, zpracování neúspěchů nebo smrti.

3304/1,2    Neumannová Božena:  Byla jsem ženou slavného muže
2 audiodisky (19:08:35) : digital, MP3

3305    Paasilinna Arto:  Stará dáma vaří jed
1 audiodisk (8:13:26) : digital, MP3
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!.

3306/1,2    Andronikova Hana:  Zvuk slunečních hodin
2 audiodisky (13 hod., 48 min., 8 vteř.) ;
Román přirozeným a vynalézavým způsobem spojuje několik rovin a časových pásem - Baťův Zlín, Indii
třicátých let, poválečnou Ameriku.

3307    Cameron W. Bruce:  Psí cesta
1 audiodisk (8:38:02) : digital, MP3
Pokračování knihy Psí poslání přináší další dobrodružství chundelatého psího kamaráda.

3308    Cameron W. Bruce:  Psí poslání
1 audiodisk (7:44:40) : digital, MP3
Citlivý a humorný příběh o tom, že jeden pes se může narodit i několikrát za sebou, aby mohl lépe chápat
člověka. Román pro všechny pejskaře.

3309    Christie Agatha:  Vražda na faře
1 audiodisk (9:07:54) : digital, MP3
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.

3310    Colgan Jenny:  Pojízdný krámek snů
1 audiodisk (11 hod., 18 min., 49 vteř.) ;
Pojízdný krámek snů je "knihovnická road movie", která vypráví romantický příběh o knihách a lásce.

3311/1,2    Spiegl Fritz:  Životy, manželky a lásky velkých skladatelů
2 audiodisky (18 hod., 30 min., 22 vteř.) ;
Kniha zpracovává vděčné téma milostných a citových vztahů velkých skladatelů.

3312    Erben Václav:  Trapný konec rytíře Bartoloměje
1 audiodisk (4:32:42) : digital, MP3
Historický román, jehož děj se odehrává v 15. století za vlády Jiřího z Poděbrad. Vypráví mimo jiné o pozdní
lásce a životním zvratu v osudech lidí, jež je schopna způsobit.



3313    Gounelle Laurent:  Muž, který chtěl být šťastný
1 audiodisk (4:31:01) : digital, MP3
Příběh francouzského psychologa, spisovatele a cestovatele, sleduje velice sugestivně neobyčejnou
duchovní cestu současného, civilizací narušeného hrdiny k vyrovnanosti a vnitřní svobodě.

3314    Hradská Viktorie:  Rytíř světlého rozumu
1 audiodisk (3:41:03) : digital, MP3
Ústřední postavou četby je přírodovědec, filozof a národní buditel Jan Evangelista Purkyně. Autorka
představuje člověka, kterému se po celý život dařilo s moudrým humorem čelit lidské tuposti.

3315/1,2    Charles-Roux Edmonde:  Zapomenout na Palermo
2 audiodisky (13:38:16) : digital, MP3
Román vypráví o životě Italů v Americe na počátku 2. světové války.

3316    Mornštajnová Alena:  Hotýlek
1 audiodisk (12:07:08) : digital, MP3
Čtivý příběh je svědectvím o životě obyčejných lidí bez ohledu na vnější okolnosti. Hotel pana Leopolda,
vlastně spíše hodinový hotýlek, založený v dobách první republiky, nabízí potěšení a rozkoš pánům za
protektorátu i poté, co ho znárodnili komunisté.

3317    Mornštajnová Alena:  Hana
1 audiodisk (11:14:28) : digital, MP3
Může si člověk odpustit, pokud způsobil utrpení svým blízkým? I když je nevinen a stal se jen bezmocným
nástrojem osudu? V příběhu žen jedné židovské rodiny před a během války zahrálo jedno dívčí rozhodnutí
velmi zásadní roli.

3318    Slomek Jaromír:  Život snů a skutečnosti
1 audiodisk (4:20:05) : digital, MP3
Dokument záměrně spojuje dva samostatné rozhovory tak, aby vynikl originální portrét známé cestovatelské
dvojice Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Každý sám za sebe odpovídají na stejné otázky kolem svých
životů a cest po světě.

3319     Paměti Bianky Capellové
1 audiodisk (2:43:02) : digital, MP3
Šestidílná četba na pokračování z memoárů známé benátské šlechtičny.

3320    Boček Evžen:  Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka
1 audiodisk (5:47:05) : digital, MP3
Čtvrté pokračování úspěšných humoristických románů o "poslední aristokratce". Navzdory názvu jsou
jediným utrpením skřípnuté ploténky a ulámané umělé nehty.

3321    Mládková Meda:  Meda Mládková - můj úžasný život
1 audiodisk (6:58:36) : digital, MP3
Knižní rozhovor přibližuje nevšední životní osudy ženy, která díky své cílevědomosti a nezdolné energii
dokázala vybudovat vynikající sbírku obrazů malíře Františka Kupky a cennou kolekci děl nonkonformních
českých výtvarníků 70. a 80. let.



3322    Lázňovský Michal:  Fata Morgana
1 audiodisk (1 hodina, 8 minut, 42 vteřin) : digital, MP3
Je 7. prosince 1941 a Fata Morgana, starý prorezlý parník, se chystá na plavbu do New Yorku. Všichni
pasažéři, uprchlíci z nejrůznějších koutů Evropy, netrpělivě vyhlížejí New York, ačkoli loď ještě neopustila
přístav. Otázka identity je jednou z ústředních otázek této rozhlasové tragikomedie.

3323    Plachý Jiří:  Emil Boček
1 audiodisk (4 hodiny, 31 minut, 50 vteřin) : digital, MP3
Vzpomínky stíhacího letce Emila Bočka věnované období druhé světové války.

3324    Fulghum Robert:  Drž mě pevně, miluj mě zlehka
1 audiodisk (5 hodina, 51 minut, 11 vteřin) : digital, MP3
Román známého amerického autora vypráví příběh tanečníků tanga a jedné oblíbené tančírny v Seattlu.

3325/1,2,3    Gordon Noah:  Ranhojič
3 audiodisky (27 hod., 12 min., 29 vteř.) ;
Rozsáhlý román Ranhojič je první ze série o lékařské dynastii Coleů. Mladý léčitel Robert Cole bojuje s
nemocemi a se smrtí v primitivních podmínkách středověké Anglie 11. století. Je přesvědčen o tom, že se
narodil proto, aby se stal lékařem a uzdravoval nemocné. Tak se vydává na cestu do Persie, kde chce
získat lékařské vzdělání u Avicenny, nejproslulejšího lékaře své doby.

3326/1,2    Mayes Frances:  Pod toskánským sluncem
2 audiodisky (13 hodin, 50 minut, 39 vteřin) ;
Americká spisovatelka se kultivovanou formou a s humorem dělí se čtenáři o své dojmy, zážitky a
zkušenosti z několikaletého pobytu v italském Toskánsku, kde našla svůj druhý domov.

3327    Prokop Josef Bernard:  Sámo
1 audiodisk (11 hodin, 42 minut, 33 vteřin) : digital, MP3
Historický román, popisující nejstarší doložené období našich dějin, vznik prvního útvaru na našem území v
7. století - Sámovy říše.

3328/1,2    Fenwick Liz:  Dům v Cornwallu
2 audiodisky (13:58:27) : digital, MP3
Romantický příběh z anglického venkova, jehož ústřední postavou je mladá malířka, která se vyrovnává se
smrtí svého manžela.

3329    Karnauchova Irina Valer'janovna:  Krása nesmírná
1 audiodisk (6 hodin, 23 minut, 34 vteřin) : digital, MP3
Výbor nejkrásnějších ruských klasických pohádek.

3330/1,2    Neužil František:  Trýzeň slávy
2 audiodisky (21 hodin, 7 minut, 42 vteřin) : digital, MP3
První svazek triptychu o přemyslovských královnách popisuje osudy královny Konstancie Uherské a jejího
manžela Přemysla Otakara I.



3331/1,2    Sharratt Mary:  Extáze
2 audiodisky (17 hodin, 34 minut, 54 vteřin) : digital, MP3
Historický román o životě krásné a talentované Almy Mahlerové, osudové ženy, milenky a múzy
nejslavnějších umělců své doby.

3332    Burešová Jana:  Bylinkové pohádky
1 audiodisk (1 hodina, 50 minut, 20 vteřin) : digital, MP3
Pohádky ze světa princezen, víl, draků i kouzelných babiček, kde dobro vítězí nad zlem a být čestný se
vyplácí. Prostřednictvím pohádek se děti seznámí s osmnácti bylinkami a z každé pohádky vyplyne poučení,
podané srozumitelným způsobem.

3333/1,2    Grisham John:  Vyvolávač deště
2 audiodisky (17 hodin, 30 minut, 22 vteřin) : digital, MP3
Román o začínajícím právníkovi, který se setkává s dravostí amerického kapitálu u soudu i mimo něj.

3334/1,2    Guenassia Jean-Michel:  Klub nenapravitelných optimistů
2 audiodisky (19 hodin, 59 minut, 29 vteřin) : digital, MP3
Autor ve svém mnohovrstevnatém společenském románu nabízí nejen popis hořkosladkého dospívání
chlapce Michela, ale též brilantní portrét generace Francouzů v období šedesátých let, alžírského konfliktu,
studené války i emigrace z Východu.

3335    Kopta Václav:  Prodloužená jízda
1 audiodisk (3 hodiny, 5 minut, 30 vteřin) : digital, MP3
Vzpomínková kniha, ve které autor, herec Václav Kopta, s lehkostí a nadhledem popisuje své zážitky od
dětství po současnost.

3336    Tuomainen Antti:  Než natáhnu brka
1 audiodisk (8 hodin, 4 minuty, 7 vteřin) : digital, MP3
Svižný detektivní příběh plný černého humoru.

3337    Navara Luděk:  Na útěku
1 audiodisk (5 hodin, 3 minuty, 21 vteřin) : digital, MP3
Neuvěřitelný příběh československého letce Josefa Brykse, který se stal obětí komunistického režimu.

3338    Vondruška Vlastimil:  Právo první noci
1 audiodisk (11 hodin, 16 minut, 59 vteřin) : digital, MP3
Historický detektivní příběh, v němž opět vystupuje v úloze hlavního vyšetřovatele královský prokurátor
Oldřich z Chlumu.

3339    Wodehouse P. G.:  Děvče do nepohody
1 audiodisk (11 hodin, 59 minut, 47 vteřin) : digital, MP3
Jeden z raných románů proslulého anglického humoristy uvádí na scénu nezdolnou dívku Jill a její
nezničitelný optimismus tváří v tvář životním pohromám.

3340    Bakkeid Heine T.:  Setkáme se v ráji
1 audiodisk (12 hodin, 16 minut, 58 vteřin) : digital, MP3
Detektivní román norského autora ve stylu severské noir, v němž vystupuje odhodlaný vyšetřovatel Thorkild
Aske.



3341/1,2    Grey Iona:  Dopisy, které nikdo nečetl
2 audiodisky (15 hodin, 10 minut, 58 vteřin) : digital, MP3
Příběh velké lásky se odehrává v Anglii za druhé světové války, která dva lidi spojila a následně, na dlouhá
desetiletí, rozdělila.

3342/1,2    Mawer Simon:  Pražské jaro
2 audiodisky (15 hodin, 19 minut, 14 vteřin) ;
Strhující a smyslný román se odehrává v období "pražského jara" roku 1968 a zachycuje jak dobové
souvislosti, tak i spletité a komplikované vztahy mezi čtyřmi protagonisty tohoto příběhu.

3343/1,2    Gordon Noah:  Století Mannových
2 audiodisky (16 hodiny, 42 minut, 39 vteřin) : digital, MP3
Biografie shrnuje nejen životní osudy dvou literárních velikánů, bratrů Heinricha a Thomase Mannových, ale i
dalších členů rodiny, z nichž někteří rovněž zanechali výrazné otisky v dějinách německé literatury.

3344    Hajný Pavel:  Marie Baťová
1 audiodisk (9 hodin, 31 minut, 8 vteřin) ;
Kniha je poutavým pokusem o zpřístupnění pozapomenuté osobnosti naší historie, někdejší první dámy
Zlína - Marie Baťové.

3345/1,2    Mawer Simon:  Skleněný pokoj
2 audiodisky (19 hodin, 18 minut, 9 vteřin) ;
Román inspirovaný skutečným osudem vily Tugendhat zrcadlí na pozadí příběhu jejích majitelů tragédii
celého českého národa.

3346    Sepetys Ruta:  V šedých tónech
1 audiodisk (8 hodin, 14 minut, 36 vteřin) : digital, MP3
Fiktivní deník litevské dívky, odvlečené v roce 1941, po anexi Litvy Sovětským svazem, spolu s matkou a
bratrem do pracovních táborů na Sibiři.

3347    Ott Wolfgang:  Žraloci a malé ryby
1 zvuková deska (16:05:06) : digital, MP3
Na osudech mladého německého námořníka tento světově proslulý román zobrazuje ponorkovou válku v
Atlantiku.

3348    Henry O.:  Harlemská tragédie a jiné povídky
1 audiodisk (6 hodiny, 22 minut, 48 vteřin) : digital, MP3
Soubor povídek obsahuje tituly málo známé a zároveň povídky, které představují průřez dílem O. Henryho.

3349    Baťa Tomáš:  Švec pro celý svět
1 audiodisk (11 hodin, 34 minut, 28 vteřin) : digital, MP3
Biografie Tomáše Bati, syna muže, který po 1. světové válce vybudoval v Československu obuvnický podnik
a proslavil ho po celém světě. Jeho syn pak pokračoval v jeho díle i v nové vlasti - Kanadě.

3350/1,2    Borská Ilona:  Doktorka z domu Trubačů
2 audiodisky (16 hodin, 58 minut, 23 vteřin) : digital, MP3
Životopisný román líčí životní osudy české lékařky Vlasty Kálalové-Di Lotti, která se ve dvacátých letech 20.
století na vlastní pěst vydala do Orientu a založila v Bagdádu čs. nemocnici.



3351    Carter Forrest:  Odvedu vás do Sierry Madre
1 audiodisk (13 hodin, 52 minut, 33 vteřin) : digital, MP3
Beletrizovaný životopis slavného indiánského vůdce Geronima, který žil v letech 1829 - 1909 a vedl
záškodnickou válku proti bělochům.

3352    Cross Wilbur:  Ztroskotání na pólu
1 zvuková deska (9:49:20) : digital, MP3
Zajímavá a čtivá kniha o osudech leteckého konstruktéra Umberta Nobileho a jeho výpravách na severní pól
ve 20. letech 20. století.

3353/1,2    Dvořáková Zora:  Miroslav Tyrš
2 audiodisky (20 hodin, 53 minut, 4 vteřiny) : digital, MP3
Kniha o životě a díle M. Tyrše, zakladatele Sokola a univerzitního profesora dějin umění.

3354    Feld Friedrich:  Mistr z Mohuče
1 audiodisk (8 hodin, 46 minut, 31 vteřin) : digital, MP3
Románový životopis o vynálezci knihtisku Johannu Gutenbergovi.

3355    Golombek Bedřich:  Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě
1 audiodisk (5 hodin, 7 minut, 32 vteřin) : digital, MP3
Vyprávění spoluautorů knížek Eskymo Welzla. V této knížce autoři líčí obtíže Welzlova pobytu v domovině,
kam byl deportován v roce 1924.

3356    Yrsa Sigurðardóttir:  Černá díra
1 audiodisk (12 hod., 42 min.) ;
Dvanáct let po znásilnění a vraždě mladé dívky v Hafnarfjörduru je v Reykjavíku objeveno pouzdro s
poselstvím pro budoucí generace. V pouzdru se nacházejí deset let staré dopisy, v nichž školáci popisují, jak
si představují Island v roce 2016. Mezi dopisy se ovšem nachází i nepodepsaný vzkaz udávající iniciály lidí,
kteří se mají stát obětí vraždy. Krátce po objevení pouzdra se v lázních v centru města najdou dvě useknuté
paže, plavající v bazénku. Ruce vykazují známky toho, že je pachatel uťal oběti zaživa. Tajemná hrozba z
minulosti se naplňuje. Druhý díl série Freyja & Huldar.

3357/1,2    Higham Charles:  Letec
2 zvukové desky (9:55:50 ; 9:23:53) : digital, MP3
Kniha líčí život Howarda Hughese, jednoho z nejpitoresknějších boháčů naší doby. Kdo se v něm vlastně
skrýval? Hrdinný pilot, který v kabině vlastního letounu obletěl svět? Milovník, jehož postelí prošli
nejslavnější muži i ženy Hollywoodu? Zločinec, po uši namočený do aféry Watergate?

3358    Hora Karel:  Moje matka cizinecká legie
1 audiodisk (13 hodin, 41 minut, 1 vteřina) : digital, MP3
Jedinečný příběh českého dobrodruha, který po čtvrt století bojoval proti totalitním režimům na celém světě.

3359/1,2    Churchill Winston:  Druhá světová válka.
2 audiodisky (34 hodin, 42 minut, 32 vteřin) : digital, MP3
Paměti tvůrce oficiální politiky britského impéria v průběhu 2. světové války vycházejí z osobních prožitků a
jsou jedním z nejlepších děl politické memoárové literatury.



3360/1,2  Churchill Winston:  Druhá světová válka.
2 audiodisky (34 hodin, 14 minut, 11 vteřin) : digital, MP3
Druhý díl pamětí zahrnuje období od léta do zimy 1940 a jeho těžiště tvoří pád Francie a bitva o Británii.

3361/1,2  Churchill Winston:  Druhá světová válka.
2 audiodisky (39 hodin, 51 minut, 39 vteřin) : digital, MP3
Britská diplomacie a válečné operace v Africe, na Balkáně, na středním Východě a ve Středomoří.

3362/1,2  Churchill Winston:  Druhá světová válka.
2 audiodisky (44 hodin, 8 minut, 27 vteřin) : digital, MP3
Rok obratu 2. světové války vylíčený od 17.1.1942 z hlediska premiéra Velké Británie.

3363/1,2  Churchill Winston:  Druhá světová válka.
2 audiodisky (33 hodin, 4 minuty, 31 vteřin) : digital, MP3
Vývoj válečných operací v období červen 1943 - červen 1944 a diplomatické aktivity, které řešily další
ofenzivní postup spojeneckých armád.

3364/1,2    Churchill Winston:  Druhá světová válka.
2 audiodisky (34 hodin, 25 minut, 57 vteřin) : digital, MP3
Události závěrečné fáze 2. světové války od spojeneckého vylodění v Normandii po Jaltskou a
Postupimskou konferenci.

3365    Keaton Buster:  Můj nádherný svět grotesky
1 audiodisk (11 hodin, 17 minut, 53 vteřin) : digital, MP3
Buster Keaton zvaný Frigo vypráví svůj vlastní životopis se zvláštním smyslem pro absurditu skutečných
situací, které jsou zdrojem humoru, který v dané chvíli dokáže člověka nepříjemně zaskočit.

3366/1,2    Lada Josef:  Kronika mého života
2 audiodisky (15 hodiny, 47 minut, 6 vteřin) : digital, MP3
Půvabná kniha vzpomínek známého českého malíře.

3367    Loon Hendrik Willem van:  Rembrandt
1 audiodisk (14 hodin, 18 minut, 34 vteřin) : digital, MP3
Životopisný román zachycuje na pozadí holandské společnosti 17. století dramatické životní osudy jednoho
z největších malířů všech dob.

3368/1,2    Maurois André:  Lélia neboli život George Sandové
2 audiodisky (24 hodin, 20 minut, 58 vteřin) : digital, MP3
Románová biografie francouzské romantické spisovatelky 19. století.

3369/1,2    Maurois André:  Olympio, aneb, Život Victora Huga
2 audiodisky (28:28:26) : digital, MP3
Biografie Viktora Huga, je shrnutím a uspořádáním výsledků literárního bádání i odborné kritiky za více než
půldruhého století.



3370    May Ferdinand:  Přítel Sansculotů
1 audiodisk (16 hodiny, 55 minut, 31 vteřin) : digital, MP3
Životopisný román o osudech velké postavy Francouzské revoluce, Jeanu Paulovi Maratovi.

3371    May Karl:  Já, náčelník Apačů
1 audiodisk (11 hodiny, 11 minut, 39 vteřin) : digital, MP3
Autobiografie, v níž kromě životopisných údajů autor objasňuje své názory, které ho vedly k psaní
dobrodružné literatury.

3372    Menzel Gerhard W.:  Šprýmař Pieter
1 audiodisk (20 hodina, 25 minut, 29 vteřin) : digital, MP3
Životopisný román je věnován životním osudům význačného nizozemského malíře Pietra Bruegela staršího.

3373/1,2    Merežkovskij Dmitrij Sergejevič:  Leonardo da Vinci
2 audiodisky (18 hodin, 55 minut, 5 vteřin) : digital, MP3
Životopis vynikajícího renesančního umělce a vynálezce je zároveň dramatickou kronikou italské společnosti
15. a 16. století.

3374    Pavel Ota:  Pohádka o Raškovi
1 audiodisk (2 hodiny, 48 minut, 36 vteřin) : digital, MP3
Autor, který řadu let pracoval jako sportovní komentátor, zachycuje život našeho předního lyžaře Jiřího
Rašky.

3375/1,2    Perruchot Henri:  Gauguinův život
2 zvukové desky (13:52:30) : digital, MP3
Biografie slavného francouzského malíře, zpracovaná na základě rozsáhlé dokumentace, kterou autor
shromažďoval 15 let.

3376    Pešek Ladislav:  Tvář bez masky
1 audiodisk (1 hodina, 49 minut, 33 vteřin) : digital, MP3
Paměti divadelního a filmového herce, národního umělce Ladislava Peška.

3377    Saint Pern Dominique de:  Baronka Blixenová
1 audiodisk (11 hodin, 34 minut, 7 vteřin) : digital, MP3
Životní osudy Karen Blixenové, pěstitelky kávy v Keni, dánské baronky, podivuhodné a svobodomyslné
ženy, jejíž jméno zná celý svět díky knize a filmu Vzpomínky na Afriku.

3378    Schweitzer Albert:  Lidé v pralese
1 audiodisk (11 hodina, 21 minut, 32 vteřin) : digital, MP3
Kniha obsahuje zápisky z působení A. Schweitzera v Africe - Lambaréné. Rozděleny jsou do dvou částí:
Lidé v pralese 1913 - 1918) a Zprávy z Lambaréné (1924 - 1927).

3379/1,2    Spěváček Jiří:  Král diplomat
2 audiodisky (16 hodin, 41 minut, 59 vteřin) : digital, MP3
V této monografii, věnované českému králi Janu Lucemburskému, se náš přední současný historik
soustředil především na jeho činnost politickou.



3380/1,2    Stone Irving:  Námořník na koni
2 audiodisky (17 hodin, 8 minut, 42 vteřin) : digital, MP3
Kniha zachycuje životní osudy i literární vývoj amerického spisovatele Jacka Londona.

3381    Stone Irving:  Žízeň po životě
1 audiodisk (22 hodin, 35 minut, 5 vteřin) : digital, MP3
Beletristicky zpracovaný životopis Vincenta van Gogha, jednoho z největších moderních holandských malířů.

3382    Svobodová-Alšová Maryna:  U nás doma
1 audiodisk (4 hodiny, 26 minut, 15 vteřin) : digital, MP3
Dcera významného českého malíře Mikoláše Alše vzpomíná v této knížce na své dětství a hlavně na svého
otce, jehož tu představuje nejen jako umělce, ale především jako vynikajícího člověka.

3383/1,2    Špálová Sonja:  Il divino Boemo
2 audiodisky (19 hodin, 9 minut, 38 vteřin) : digital, MP3
Román sleduje pohnuté životní osudy slavného českého hudebního skladatele 18. století - Josefa
Myslivečka.

3384    Tille Václav:  Božena Němcová
1 audiodisk (12 hodin, 45 minut, 9 vteřin) : digital, MP3
Monografie snažící se na pozadí množství fakt obsáhnout v co největší šíři reálnou podobu Boženy
Němcové a vyložit smysl jejího života.

3385    Valenta Edvard:  Žil jsem s miliardářem
1 audiodisk (9 hodin, 43 minut, 9 vteřiny) : digital, MP3
Vzpomínková knížka vypráví s humorem o autorově cestě po Americe v roce 1939, kterou prožil po boku
největšího českého podnikatele Jana Bati.

3386    Votýpka Vladimír:  Návraty české šlechty
1 audiodisk (4 hodiny, 14 minut, 18 vteřin) : digital, MP3
Četba na pokračování. Pokračování knihy "Příběhy české šlechty" Osudy poúnorové emigrace z řad české
šlechty. Návraty příslušníků šlechtických rodů po roce 1989, správa rodových majetků a obnova
společenských kontaktů a vazeb.

3387    Votýpka Vladimír:  Příběhy české šlechty
1 audiodisk (5 hodiny, 2 minuty, 51 vteřin) : digital, MP3
Četba na pokračování. Osudy české šlechty po únoru 1948. Výpovědi a vzpomínky zejména těch, kteří
vzdorovali emigraci a byli nuceni žít na okraji společnosti.

3388    Vrzáňová Alena:  Na bruslích do světa
1 audiodisk (3 hodiny, 29 minut, 41 vteřin) : digital, MP3
Vzpomínky známé krasobruslařky, mistryně světa z roku 1949 a 1950.

3389/1,2    Weiss David:  Benátčan
2 audiodisky (20 hodin, 23 minut, 18 vteřin) : digital, MP3
Barvitý životopisný román o životě a tvorbě nejslavnějšího italského malíře 16. století Tiziana Vecellia.



3390    Weiss David:  Nahý jsem přišel na svět
1 audiodisk (24 hodin, 49 minut, 28 vteřin) : digital, MP3
Životopisný román o největším francouzském sochaři druhé poloviny 19. století Augustu Rodinovi.

3391    Karel Vlastní životopis
1 zvuková deska (6:57:00) : digital, MP3
Vlastní životopis krále českého a císaře římského, Karla IV.

3393    Erben Václav:  Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad
1 audiodisk (4 hodiny, 40 minut, 59 vteřin) : digital, MP3
Historický román zachycuje jinošství a mládí českého krále Jiříka z Poděbrad od dvacátých let 15. století až
do smrti císaře Zikmunda v roce 1437.

3394    Horáková Naděžda:  Brněnské nevěstky
1 audiodisk (11 hodin, 48 minut, 28 vteřin) : digital, MP3
Historická detektivka zavádí čtenáře do královského města Brna v polovině 14. století.

3395    Le Carré John:  Špion, který přišel z chladu
1 audiodisk (9 hodin 30 minut) ;
Podzim 1961. Protože útěk z čerstvě zazděného východního Berlína skončil katastrofou a tamní rozvědka
síť jeho kontaktů postřílela, je agent britské MI6 Alec Leams nadřízenými poslán k ledu. Přesněji odložen do
knihovny. Stane se z něj ztroskotanec s opileckými sklony, který dluží, kam se podívá a přestou s ním stále
cloumá vztek a chce se pomstít.

3396    Kara Lesley:  Fáma
1 audiodisk (10 hodin, 26 minut) ;
Realitní makléřka Joanna, sama vychovávající syna, přesídlí z hlučného Londýna do městečka u moře. Při
nicneříkajícím tlachání, ve snaze příblížit se místním a trochu zaujmout, vypustí Joanna z úst fámu, o tom,
že ve městě žije žena, která před padesáti lety, jako desetiletá, zabila malého chlapce. Falešné nařčení
začne žít svým vlastním životem a podezřívání naruší veškeré vztahy. Co bylo vysloveno, již nelze vzít
zpátky.

3397/1,2    Ahnhem Stefan:  Devátý hrob
2 audiodisky (19 hod., 09 min.) ;
Dvě země v sevření zimy. Nejchladnějšího dne roku se švédský ministr spravedlnosti vydal do sněhové
bouře – a zmizel. Téže noci na druhé straně Baltu objevila dánská celebrita a televizní hvězda ve svém
domě neznámého muže – a setkání s ním nepřežila. Dva vrazi kráčí po ulicích.

3398/1,2    Kazantzakis Nikos:  Kapitán Michalis
2 audiodisky (23 hodin, 40 minut, 32 vteřin) : digital, MP3
Děj románu se odvíjí koncem 19. stol. na Krétě v předvečer a za působení velkého povstání Řeků proti
turecké vládě nad ostrovem.

3399/1,2    Kramoliš Čeněk:  Vězením a vyhnanstvím
2 zvukové desky (21:52:14) : digital, MP3
Historický román jednoho z příslušníků starší generace českých spisovatelů líčí povstání valašského lidu v
letech 1749, 1749-1751, 1751-1755.



3400    Francis Felix:  Puls
1 audiodisk (11 hod., 2 min.) ;
Na místní dostihové dráze je nalezen muž v bezvědomí a okamžitě je převezen do nemocnice, kde následně
umírá. Nemá u sebe nic, podle čeho by ho mohli identifikovat, a nikdo nežádá o vydání jeho těla. Doktorka
Chris Rankinová, specialistka, která se snažila neznámého zachránit - a která bojuje s psychickými
problémy -, je bezejmenným mrtvým mužem fascinovaná, dokonce až posedlá, a začíná se vyptávat. Někdo
ale nestojí o to, aby se na odpovědi přišlo, a snaží se tomu za každou cenu zabránit.

3401    Merle Robert:  Dědictví otců 1
1 zvuková deska (18:54:23) : digital, MP3
První díl netradičního historického románu je kronikou dvou desetiletí života jihozápadní Francie v době
náboženských sporů mezi katolíky a hugenoty v druhé polovině 16. století.

3402    Merle Robert:  Dědictví otců.
1 audiodisk (19 hodin, 3 minut, 42 vteřin) : digital, MP3
Sedmý díl historické ságy nás zavádí do Paříže v posledních letech vlády Jindřicha IV.

3403    Merle Robert:  Dědictví otců.
1 audiodisk (21 hodin, 32 minut, 55 vteřin) : digital, MP3
Osmý díl historické ságy "Dědictví otců" líčí prostřednictvím hlavního hrdiny (mladý rytíř Petr Emanuel ze
Sioraku) dětství a mládí francouzského krále Ludvíka XIII.

3404/1,2    Merle Robert:  Dědictví otců.
2 audiodisky (23 hodin, 56 minut, 36 vteřin) : digital, MP3
Šestý díl historické ságy o osudech Périgordana Petra ze Sioraku v době náboženských válek ve Francii
koncem 16. století.

3405    Merle Robert:  Dědictví otců.
1 audiodisk (18 hodin, 41 minut, 18 vteřin) : digital, MP3
Devátý díl historické ságy začíná rokem 1617, kdy mladý Ludvík XIII. konečně nastoupil na francouzský
trůn.

3406    Merle Robert:  Dědictví otců.
1 audiodisk (21 hodin, 13 minut, 22 vteřin) : digital, MP3
Desátý díl historické ságy o Ludvíku XIII. a jeho trampotách s lehkomyslnou Annou Rakouskou, vystavenou
svodům šviháka Buckinghama. Dílo vrcholí anglickým obléháním Ludvíkovy pevnosti na ostrově Ré, jež
předznamenává bitvu o La Rochelle.

3407    Merle Robert:  Dědictví otců.
1 audiodisk (16 hodin, 58 minut, 54 vteřin) : digital, MP3
Jedenáctý díl historické ságy zachycuje obléhání pevnosti La Rochelle v 1. polovině 17. století.

3408    Merle Robert:  Dědictví otců.
1 audiodisk (17 hodin, 3 minuty, 8 vteřin) : digital, MP3
Dvanáctý díl historické ságy, kde je vypravěčem šťastně ženatý vévoda a pair Petr Emanuel z Orbieu, který
předkládá zajímavé příběhy krále Ludvíka XIII. a jeho nejschopnějšího ministra kardinála Richelieu.



3409    Merle Robert:  Dědictví otců.
1 audiodisk (17 hodin, 3 minuty, 8 vteřin) : digital, MP3
Závěr třináctidílné historické ságy "Dědictví otců" uzavírá jedno důležité období francouzských dějin smrtí
Ludvíka XIII. v 1. pol. 17.století.

3410/1,2    Merle Robert:  Dědictví otců
2 zvukové desky (22:40:21) : digital, MP3
Druhý díl historického románu zobrazuje atmosféru ve Francii v druhé polovině 16. století a zároveň je
soustředěn kolem postavy šlechtice Petra ze Sioraku.

3411/1,2,3    Merle Robert:  Dědictví otců.
3 audiodisky (28 hodin, 3 minut, 44 vteřin) : digital, MP3
Čtvrtý díl historické ságy, jehož děj je soustředěn kolem postavy šlechtice Petra ze Sioraku. Dílo zároveň
plasticky zobrazuje atmosféru ve Francii v druhé polovině 16. století.

3412/1,2    Merle Robert:  Dědictví otců.
2 audiodisky (24 hodin, 14 minut, 26 vteřin) : digital, MP3
Třetí díl historické ságy se odehrává za vlády Karla IX. z Valois. Autor líčí barvitě a živě poměry v tehdejší
Paříži, kde se vznešenost, krása a bohatství mísí s nejubožejší bídou morální a fyzickou.

3413/1,2,3    Merle Robert:  Dědictví otců.
3 audiodisky (28 hodin, 36 minut, 47 vteřin) : digital, MP3
Pátý díl historické ságy o Petrovi ze Sioraku, který se za nebezpečné a věrné služby králi Jindřichu IV. stane
markýzem.

3414/1,2    Messadié Gerald:  Bouře na Nilu.
2 audiodisky (14:36:28) : digital, MP3
První část historické trilogie zachycuje dramatické období boje o moc po smrti egyptského faraona
Achnatona v polovině 14. století před Kristem.

3415/1,2    Messadié Gerald:  Bouře na Nilu.
2 audiodisky (14 hodin, 20 minut, 8 vteřin) : digital, MP3
Druhá část historické trilogie zachycuje dramatické období boje o moc po smrti egyptského faraona
Achnatona v polovině 14. století před Kristem.

3416/1,2    Messadié Gerald:  Bouře na Nilu.
2 audiodisky (12 hodin, 47 minut, 44 vteřin) : digital, MP3
Třetí díl historické trilogie ze starověkého Egypta vypovídá o nesmiřitelném zápasu o trůn v závěrečném
období panování 18. dynastie.

3417    Meyrink Gustav:  Golem
1 audiodisk (8 hodin, 36 minut, 1 vteřina) : digital, MP3
Román inspirovaný pověstí o Golemovi, bytosti vytvořené učeným židovským rabínem, se odehrává v
tajuplné a přízračné atmosféře pražského gheta a postihuje i něco ze samé podstaty národa, který nikdy
nesplynul se svým okolím.



3418    Müller Vladimír:  Neúplatný ortel
1 audiodisk (7 hodin, 40 minut, 19 vteřiny) : digital, MP3
Ústředním motivem historické novely detektivního ladění z doby vlády Karla VI. je vzpoura poddaných.

3419    Prokop Josef Bernard:  Karel IV.
1 audiodisk (10 hodin, 19 minut, 57 vteřin) : digital, MP3
Třetí část fiktivního historického románového deníku o českém králi a římském císaři Karlu IV. přináší
události z posledních deseti let jeho života, tedy období 1368 - 1378.

3420    Prokop Josef Bernard:  Karel IV.
1 audiodisk (11 hodin, 18 minut, 49 vteřin) : digital, MP3
Druhá část historického románu o českém králi a římském císaři Karlu IV., který je psán jako fiktivní deník
tohoto významného panovníka.

3421/1,2    Prokop Josef Bernard:  Karel IV.
2 audiodisky (15 hodin, 8 minut, 53 vteřin) : digital, MP3
Fiktivní deníkové zápisky proslulého českého krále a římského císaře.

3422    Prokop Josef Bernard:  Zikmund Lucemburský
1 audiodisk (9 hodin, 58 minut, 56 vteřin) : digital, MP3
"Zikmund Lucemburský: Tajné vzpomínky: sepsané po vzoru císaře Karla, mého milovaného otce".
Závěrečný díl Lucemburské pentalogie přináší zápisky ze života posledního Lucemburka na českém trůnu -
Zikmunda.

3423/1,2,3    Prus Bolesław:  Farao
3 audiodisky (29 hodin, 7 minut, 39 vteřin) : digital, MP3
Historický román plasticky zobrazuje starověký Egypt za krátkého panování mladého faraona Ramsese XIII.
v 11. století př. n. l. a zobrazuje život všech vrstev tehdejší egyptské společnosti.

3424/1,2    Ahnhem Stefan:  Motiv X
2 audiodisky (16 hodin, 40 minut) ;
Brutální vražda jedenáctiletého syrského uprchlíka postaví před helsingborskou policii případ s možným
rasistickým podtextem. Zdánlivě náhodných vražd přibývá a tým kriminalistů se záhy ocitá pod tlakem.
Situace donutí Fabiana Riska, aby se vrátil do práce, ačkoli by raději dál byl  u své postřelené dcery, která je
v kómatu, což si Fabian dává za vinu.

3425/1,2    Rowland Laura Joh:  Cesta zrady
2 zvukové desky (16:03:17) : digital, MP3
Dobrodružný historický román z Japonska 17. století navazuje na román Bundori a vypráví o dalších
příhodách mladého samuraje Sano Ičiró.

3426/1,2    Rowland Laura Joh:  Černý lotos
2 audiodisky (19 hodin, 28 minut, 8 vteřin) : digital, MP3
Dobrodružný historický román z Japonska 17. století líčí nebezpečné záměry sekty Černého lotosu.



3427/1,2    Rowland Laura Joh:  Hra s vonným dýmem
2 zvukové desky (8:13:19, 8:12:37) : digital, MP3
Příběh z řady historických detektivek z prostředí starého Japonska. Na pozadí skutečné historické události
se rozvíjí příběh o vraždě, vášni a nejpodivuhodnějším případu, jaký kdy samuraj Sano Ičiro musel objasnit.

3428/1,2    Rowland Laura Joh:  Róninova milenka
2 zvukové desky (17:36:17) : digital, MP3
Patnáctá kniha z řady dobrodružných detektivních románů ze starého Japonska, ve kterém samuraj Sano
Ičiró vyšetřuje vraždu šógunova mistra obřadů.

3429/1,2    Rowland Laura Joh:  Šógunova dcera
2 audiodisky (18 hodin, 33 minut, 14 vteřin) : digital, MP3
Nešťastné náhody, nebo vraždy? Detektiv, nebo pachatel? Sano Ičiró má před sebou nejtěžší případ... Další
pokračování oblíbené série detektivek ze starého Japonska.

3430/1,2    Cole Daniel:  Konec hry
2 audiodisky (10 hod., 55 min.) ;
Finlay Shaw, policista v důchodu, je nalezen mrtvý doma v zamčené místnosti. Nikdo nepochybuje, že šlo o
sebevraždu. Nikdo, až na jednoho bývalého detektiva s pošramocenou pověstí - Williama Wolfa Fawkese,
toho času na útěku. Je ochoten vydat se spravedlnosti, pokud ho nechají Finlayovu smrt prověřit. Společně
se svými dřívějšími kolegy Emily Baxterovou a Alexem Edmundsem se pouští do pátrání v Shawově
minulosti. Čím hlouběji se ti tři během vyšetřování noří do bahna policejní korupce, tím víc dávají v sázku:
své kariéry, své nejbližší i svou budoucnost - pokud na ně ještě nějaká čeká.

3431    Lapeña Shari:  Jeden z nás
1 audiodisk (9 hodin, 38 minut) ;
Udržet tajemství mezi sousedy, kde každý každého zná, může být těžké. Ovzduší na poklidném
newyorském předměstí, kde jsou k sobě všichni milí a vstřícní, rozvíří anonymní dopis zanechaný v jednom
z domů. „Omlouvám se. Můj syn se k vám nedávno vloupal. A nejen k vám.“ Čí je to syn? A co mohl odhalit?
Dohady a podezření na sebe nenechají dlouho čekat. Pak je však jedna z místních žen nalezena mrtvá - a
tento objev strhne lavinu napětí. Kdo ji zabil? Kdo ví víc, než říká?

3432/1,2    Scott Walter:  Ivanhoe
2 audiodisky (22 hodin, 49 minut, 51 vteřin) : digital, MP3
Historický román z Anglie v době vlády krále Richarda Lví srdce.

3433/1,2,3    Selinko Annemarie:  Desirée
3 audiodisky (27 hodin, 1 minuta, 43 vteřin) : digital, MP3
Historický román z počátku 19. století napsaný formou deníkových záznamů  zachycuje životní příběh
měšťanské dívky, která se později stala švédskou královnou.

3434/1,2    Schröder Rainer M.:  Bratrstvo svatého grálu.
2 audiodisky (15 hodin, 29 minut, 3 vteřiny) : digital, MP3
Pokračování příběhu na rozhraní historického románu a fantasy. Řád byl rozpuštěn, čtveřice rytířů musí
uchránit grál, aby nepadl do špatných rukou.



3435/1,2    Schröder Rainer M.:  Bratrstvo svatého grálu.
2 audiodisky (13 hodin, 56 minut, 1 vteřina) : digital, MP3
Pokračování příběhu na rozhraní historického románu a fantasy. Řád byl rozpuštěn, čtveřice rytířů musí
uchránit grál, aby nepadl do špatných rukou.

3436    Sommer Ernst:  Templáři
1 audiodisk (5 hodin, 18 minut, 26 vteřin) : digital, MP3
Historická freska o sporu krále Filipa IV. Sličného s templářským řádem na počátku 14. století.

3437    Stevenson Robert Louis:  Černý šíp
1 audiodisk (7 hodin, 50 minut, 49 vteřin) : digital, MP3
Dobrodružný román z druhé poloviny 15. století, kdy je osud mladého Dicka Sheltona spjat s bojem o
královský trůn mezi dvěma anglickými rody.

3438/1,2    Szántó György:  Zlatá ratolest
2 audiodisky (17 hodin, 4 minuty, 12 vteřin) : digital, MP3
Historická románová freska bouřlivé doby 13. a 14. století, kdy smrtí Ondřeje III. vymírá panovnický rod
Arpádovců.

3439    Štorch Eduard:  Bronzový poklad
1 audiodisk (6 hodin, 37 minut, 32 vteřin) : digital, MP3
Dobrodružný příběh inspirovaný nálezem bronzového pokladu nedaleko Prahy vypráví o životě několika
pravěkých kmenů v době bronzové.

3440/1,2,3    Wood Barbara:  Poslední šamanka
3 zvukové desky (26:51:18) : digital, MP3
Hoshi'tiwa se těší, až ji Ahoté sevře po svatbě v náručí. Byla však vyvolena pro jiný osud. Musí se odebrat
do Prostředního sídla, kde vytváří deštné džbány, které mají přinést vláhu. Když po dlouhých staletích objeví
střep Hoshi'tiwiny zlaté olly doktor Faraday Hightower, netuší, jak hluboce ovlivní jeho život.

3441/1,2    Wood Barbara:  Had a hůl
2 audiodisky (19:03:17) : digital, MP3
Dobrodružná romance odehrávající se ve starověké Sýrii.

3442/1,2,3    Wood Barbara:  Modrý kámen
3 audiodisky (25 hodin, 7 minut, 41 vteřin) : digital, MP3
Osm volně na sebe navazujících nevšedních příběhů od dávných věků až po současnost spojuje motiv
zvláštního modrého kamene.

3443    Belsham Alison:  Tatérka
1 audiodisk (10 hodin, 51 minut, 38 vteřin) : digital, MP3
Mladý, čerstvě povýšený policista Francis a tatérka Marni společně hledají sériového vraha, který stahuje
svoje oběti z kůže, aby jim kradl jejich tetování.

3444    Gulik Robert Hans van:  Tykev a náhrdelník
1 audiodisk (5 hodin, 15 minut, 45 vteřin) : digital, MP3
Detektivní případ soudce Ti je věnován pátrání po vzácném perlovém náhrdelníku císařovy dcery.



3445    Gulik Robert Hans van:  Pavilón se smuteční vrbou
1 audiodisk (5 hodin, 46 minut, 2 vteřiny) : digital, MP3
Detektivní román, jejímž hrdinou je skutečná historická osobnost - čínský soudce Ti Žen-tie.

3446    Mlynářová Marcela:  Dvakrát dole, jednou nahoře
1 audiodisk (5 hod., 5 min.) ;
Autorka vypráví nenapodobitelným stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných cestách po
naší domovině i cizích krajích, o životních vrcholech, pádech a zvratech. Potvrzuje, že není podstatný věk,
ale přístup k životu, a navzdory všem ranám osudu je třeba vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat.

3447    Delaney J. P.:  Dokonalá manželka
1 audiodisk (10 hodin, 39 minut) ;
Abbie se probudí po dlouhém spánku a je jí sděleno, že je robot. Tim, zámožný majitel společnosti
zabývající se vývojem umělé inteligence, ji vytvořil jako napodobeninu své zesnulé manželky, aby překonal
stesk. Abbie se učí znovu žít v roli umělkyně, manželky a matky mentálně nemocného syna. Když se však
dozví, že Tim byl obviněn z její smrti, začne si všímat jistých nesrovnalostí.

3448    Bstan-'dzin-rgya-mtsho:  Co je nejdůležitější
1 audiodisk (3 hod., 26 min.) ;
Před několika lety vedl významný kulturní antropolog Noriyuki Ueda dvoudenní osobní rozhovor s
dalajlamou. Vzešla z něj tato knížka obsahující překvapivé pravdy a poznání, velmi autentická a založená na
zdravém přístupu.

3449    Prokop Josef Bernard:  Marie Terezie
1 audiodisk (10 hod., 6 min.) ;
Román o životě habsburské panovnice Marie Terezie a její rodině. Příběh začíná úmrtím císaře Karla VI.,
otce Marie Terezie. Aby Marii Terezii zajistil nástupnické právo na císařský trůn, vydal Karel VI. dokument
(tzv. pragmatickou sankci), který Marii Terezii umožnil převzít vládu. Román se netýká jen státnických činů
panovnice, ale více se věnuje jejímu osobnímu a rodinnému životu.

3450    Landsman Dominik:  Na chalupě s moderním fotrem
1 audiodisk (4 hodiny, 32 minut) ;
Ahoj, jmenuju se Čeněk, ale to už možná víte, protože můj táta si založil kariéru na tom, že o mně pořád
píše nějaké nepravdy. Dlouho jsem mlčel a nechal to být. To bylo taky kvůli tomu, že jsem o tom vůbec
nevěděl, že o mně píše, a navíc jsem neuměl číst. Teď když jsem ve škole, a tím pádem jsem hodně
inteligentní s přehledem přečtu "máma mele maso". Takže karta se obrátila, protože už taky umím psát.

3451    Vlasáková Klára:  Praskliny
1 audiodisk (7 hodin, 10 minut) ;
Když se na Zem snese malý kulovitý útvar, není člověka, v němž by tento jev nevzbudil očekávání. Koule
sice levituje pár desítek centimetrů nad povrchem a je podivuhodně rezistentní vůči jakýmkoli pokusům o její
přesun či zničení, ale jinak z ní nic nevychází. Nikomu a ničemu neškodí, ale ani neprospívá. Lidé,
vyhladovělí po mystice, si začnou její přítomnost vysvětlovat různými způsoby a ve společnosti se najednou
cosi pohne.



3452    Christie Agatha:  Smrt na Nilu
1 audiodisk (10 hod., 32 min.) ;
Linnet Ridgewayová má vše, co si může žena přát. Je mladá a půvabná, zámožná, slavná a také zvyklá
dostat vždy to, po čem touží. Když ji nejlepší přítelkyně Jacqueline de Bellefort požádá, aby zaměstnala
mladíka Simona Doyla, do nějž se bláznivě zamilovala a chce si ho vzít, majitelka obrovského panství jí
velkoryse vyhoví. Věci však naberou spád a paní Doylovou se záhy stává okouzlující Linnet. Novomanželé
vyrážejí na svatební cestu do Egypta, kde dovolenou tráví i detektiv Hercule Poirot, který tuto anglickou
celebritu zná stejně dobře jako zbytek turistické výpravy. Jednoho večera dojde na luxusní lodi Karnak k
žárlivé scéně, která vyústí v Simonovo postřelení. Nehodu hned ráno zastíní ještě větší tragédie: kdo z
pasažérů má na svědomí smrt paní Doylové? A kam se poděl její perlový náhrdelník?

3453    Šlachta Robert:  Robert Šlachta
350 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace

3454    Backman Fredrik:  Úzkosti a jejich lidé
1 audiodisk (9 hodin, 30 minut) ;
Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláznivá komedie o skupince rukojmích zajatých při prohlídce bytu.
Neúspěšný bankovní lupič se uvnitř zamkne s přehnaně nadšeným realitním makléřem, dvěma morousy
závislými na nákupech v IKEA, jedním potměšilým multimilionářem, smutnou starou paní, ženou v
pokročilém stadiu těhotenství, otravným chlápkem a králičí hlavou. Nakonec to lupič vzdá a všechny
propustí, ale když pak dovnitř vpadne policie, byt je... prázdný.

3455    Soukupová Petra:  V bílém plášti
1 audiodisk (2 hodiny, 35 minut) ;
Sedm příběhů z prostředí nemocnic, sanitek i zubařských ordinací, ve kterých na nemoci, přicházející stáří,
naděje, životní prohry i náročnost lékařského povolání nahlížíme očima doktorů, zdravotních sester, ale i
samotných pacientů i jejich příbuzných.

3456    May Peter:  Zpětný ráz
1 audiodisk (9 hodin, 21 minut) ;
Pátý díl série Akta Enzo. Když nejlepší francouzský šéfkuchař Marc Fraysse svolá novináře z celého světa,
aby učinil šokující prohlášení, proslýchá se, že mu hrozí ztráta jedné ze tří prestižních michelinských hvězd.
Při příjezdu do jeho odlehlé restaurace však novináře přivítá zpráva, že kulinářský génius byl zavražděn.

3457    Štindl Ondřej:  Až se ti zatočí hlava
1 audiodisk (8 hodin, 56 minut) ;
Román o střetnutí dvou velmi rozdílných mužů reflektuje atmosféru české společnosti, čím dál více
rozdělované politickou i sociální situací. Česko, leden 2018. Miloš Zeman byl podruhé zvolen prezidentem,
občanstvo si vylévá srdce na sociální sítě a v redakci nejmenovaného deníku nedobrovolně končí vyhořelý
komentátor Johan Souček. Antihrdinou lomcují bezmoc, vztek a strach, a pak udělá nesmyslné, zoufalé
rozhodnutí.

3458/1,2    Ambrose Stephen E.:  Bratrstvo neohrožených
2 audiodisky (17 hod., 15 min.) ;
Bratrstvo neohrožených představuje práci vynikajícího historika o pozoruhodné rotě armády USA. Kromě
bojových úspěchů, mezi něž patří excelentní výkony při invazi v Normandii, v bojích v Ardenách nebo v
Holandsku, Ambroseho zaujal zvláštní vztah mezi jejími příslušníky, který přetrval dlouhá desetiletí po
skončení války. „Mezi těmi veterány byl evidentní tak blízký a důvěrný vztah, že dodnes zůstávají jakýmsi
bratrstvem neohrožených,“ napsal po dokončení knihy v roce 1991. Titul je tedy vedle podrobného popisu
výcviku a bojů roty E od Normandie až po obsazení Hitlerova „Orlího hnízda“ v Berchtesgadenu také sondou
do mezilidských vztahů elitních vojáků, popisem vzniku řady přátelství „na život a na smrt“ a v neposlední
řadě také pohledem na západní frontu druhé světové války očima řadového amerického vojáka.



3459    Nesvadbová Barbara:  Iluze
1 audiodisk (2 hodin, 45 minut) ;

3460/1,2    Jacobs Anne:  Kavárna u Anděla.
2 audiodisky (19 hodin, 48 minut) ;

3461    Hoover Colleen:  Pravda, nebo lež
1 audiodisk (10 hod., 11 min.) ;
Mladá spisovatelka Lowen Ashleighová se právě ocitla ve finanční tísni. Rozhodne se proto přijmout
nabídku, které by se za normálních okolností vyhnula. Najme si ji manžel bestsellerové spisovatelky Verity
Crawfordové, aby za jeho ženu dokončila veleúspěšnou knižní sérii. Ta se totiž po tragické nehodě nemůže
práci věnovat. Není to ovšem tak jednoduché, jak by si Lowen přála, a odzbrojující přitažlivost Veritina
manžela Jeremyho jí práci příliš neusnadňuje. Je však odhodlaná nenechat se rozptýlit. Dokud mezi
Veritinými poznámkami neobjeví její kompletní autobiografii, která se nejspíš neměla nikomu dostat do
rukou.

3462    Nazarov Petr:  Kia ora e hoa
1 audiodisk (7 hod., 11 min., 43 s.) : barevné ilustrace
Kia Ora E Hoa - příběh ze země Aotearoa - se odehrává v rozmezí sedmnácti let na Novém Zélandu. Je to
nejen cestopis, ale především příběh člověka o jeho osudové cestě.

3463    Šindelka Marek:  Chyba
1 audiodisk (8 hodin 25 minut) ;
Svět hlavního hrdiny, Kryštofa je už od dětství něčím zvláštní. Kryštofovou noční můrou je rostlina zvaná
bolševník – gigantický invazní plevel, v jehož těle koluje jedovatá míza. Propadá ve škole, ve společnosti je
naprostým outsiderem, ale s nadšením a úžasem kříží masožravé rostliny.

3464/1,2    King Stephen:  Doktor Spánek
2 audiodisky (20 hodin, 34 minut) ;
Malý Danny dospěl a přes svá dobrá předsevzetí se vydal v otcových stopách alkoholismu a záchvatů
zuřivosti. Nakonec se však pití dokáže vzdát, usadí se v malém poklidném městečku a začne pracovat v
domově důchodců. Zvláštní duševní schopnosti, které mu do určité míry zůstaly, mu pomáhají poskytovat
útěchu umírajícím. Navazuje na Osvícení.

3465    Peters Ellis:  Bratr Cadfael.
1 audiodisk (10 hodin, 9 minut) ;
Děj detektivního románu se odehrává ve středověkém Shrewsbury.Benediktinský mnich se ujímá pátrání po
vrahovi a také po pokladu vzbouřeného šlechtice.

3466    Remarque Erich Maria:  Jiskra života
1 audiodisk (12 hodin, 35 minut) ;
Román o konci války v německém koncentračním táboře zachycuje život vězňů, jejich utrpení a umírání i
cílevědomý odboj těch, kteří neztratili víru.

3467/1,2    Hausmann Romy:  Milé dítě
2 audiodisky (13 hodin, 56 minut) ;
Lena Becková byla ve třiadvaceti unesena. A nyní už je čtrnáct let v zajetí v lesní chatě. Nesmí se volně
pohybovat a svému únosci již porodila dvě děti. Musí se řídit přísnými pravidly: pečlivě jsou dodržovány časy
na jídlo, použití toalety či na dobu studia. Kyslík je do obydlí přiváděn "cirkulačním systémem". A únosce
dokonale předstírá roli milujícího otce. Jednoho dne se však Leně a dětem podaří uniknout.



3468    Simsion Graeme C.:  Projekt manželka
1 audiodisk (10 hodin 11 minut) ;
Nevíte, jak najít dokonalou manželku? Vytvořte dotazník... Don Tillman se chce oženit, ale stále nemůže
najít tu pravou. Problém má vyřešit Projekt Manželka.

3469    Levin Ira:  Rosemary má děťátko
1 audiodisk (7 hodin, 58 minut) ;
Psychologický román o newyorkské novomanželce, jejíž duševní rovnováha je narušena zbytnělou civilizací
velkoměsta.

3470    Pratchett Terry:  Sekáč
1 audiodisk (11 hodin, 59 minut) ;
Fantasy román popisuje další události v Zeměploše. Naplňují ji nejrůznější duchové a skupina bojovníků za
práva mrtvých má najednou víc práce než kdykoliv předtím - Smrť je totiž nezvěstný.

3471    Soukupová Petra:  Žít jako single
1 audiodisk (3 hodiny, 47 minut) ;
Prý je to příznak doby a taky se tomu říká syndrom Sexu ve městě. Ženy i muži, kteří se nikterak neženou
do společného života, o svatbě a potomcích ani nemluvě. A vlastně ani ten vztah, natožpak dlouhodobější,
není dost možná to, co hledají. Vědí alespoň protagonisté povídek jedněch z nejpopulárnějších českých
autorů, co by vlastně od života chtěli? A dá se tomu říkat svoboda?

3472    Davies Stephen:  Hilda a parádní slavnost
1 audiodisk (2 hodiny 22 minut) ;
Když Hilda ve škole dostane za úkol vypracovat se spolužáky projekt o krásách jejich města, neví si s ním
rady... ale když se jí naskytne příležitost zažít dobrodružství, neodolá! Potká během něj divoké elfy, draky,
kteří plivou oheň, tajemného mluvícího havrana a nové kamarády, díky nimž na město Trolberg možná
přece jen změní názor.

3473/1,2    Ahnhem Stefan:  X způsobů smrti
2 audiodisky (17 hodin, 5 minut) ;
Je noc a z přístavu u Helsingborgu vyplouvá nafukovací člun s jediným pasažérem. Na zádech má
připevněný meč. Jeho úkol určila hrací kostka: Někdo musí zemřít. Jen ještě neví kdo. Místní policie se
zatím snaží vyšetřit několik zdánlivě nesouvisejících případů vražd. Když se zdá, že už se jim to konečně
podařilo, najde se další oběť a detektivové včetně Fabiana Riska si musí přiznat: Nic z toho, co víme, není
pravda. A pokusit se společně s dánskými kolegy chytit někoho, kdo nepotřebuje mít motiv zabít - zato zná
nepřeberně způsobů, jak to udělat.

3474/1,2    Deaver Jeffery:  Kamenná opice
2 audiodisky (17 hodin, 31 minut) ;

3475/1,2    Ludlum Robert:  Bourneova totožnost
2 audiodisky (23 hodin, 53 minut) ;
Ten muž má paměť úplně prázdnou. Ví jen to, že se probral z bezvědomí v ordinaci lékaře na francouzském
pobřeží, že má tělo proděravělé kulkami a tvář změněnou po plastické operaci. Jedinou mlhavou stopou
vedoucí k jeho identitě jsou číslice na filmovém negativu, které patří k tučnému bankovnímu kontu v
Curychu. Majitelem konta je nejhledanější světový zabiják. Jmenuje se Jason Bourne.



3476    Boček Evžen:  Deník kastelána
1 audiodisk (6 hodin, 55 minut) ;
Pětatřicetiletý Vik opouští velkoměsto a odchází na venkov, kde chce najít ztracený klid, obnovit víru ve
smysl života a možná i sílu zachránit zhroucené manželství. Zámek, kde má sloužit jako kastelán a kam má
brzy přivést své blízké, ho však od první chvíle zaskočí. V deníku líčí, jak se před ním toto prostředí odkrývá,
jako místo plné dávných dramat a nečekaných setkání. Magie starých zdí posléze prosákne do života celé
jeho rodiny stejně hravě, jako kdyby se jimi protahovala bílá paní Perchta, nebo přízraky z říše hororu. Bude
proti tomu zdravý rozum stačit, anebo jsou věci mezi nebem a zemí, s nimiž se člověk prostě musí smířit?

3477    Simenon Georges:  Maigret.
1 audiodisk (5 hodin, 42 minut) ;
Píše se rok 1913 a šestadvacetiletý Maigret to po čtyřech letech u policie dotáhl na sekretáře komisaře.
Práce na kriminálce ho ale neuspokojuje: chtěl by výš, do oddělení vražd na Zlatnickém nábřeží! Když má
jedné noci úmornou službu, dostaví se na komisařství potlučený mladík, který zaslechl volání o pomoc a
střelbu v sídle zámožné rodiny. Maigret se na vlastní pěst vydává incident vyšetřit. Ještě netuší, že právě
otevírá svůj první případ, v němž naruší nepsané dohody mezi privilegovanými kruhy a strážci zákona.

3478    Payne C. D.:  Nestydaté plavky
1 audiodisk (10 hodin, 24 minut) ;
Colm Moran má všechno, co by si jen mohl přát: je mladý, pohledný a pochází z bohaté rodiny. Právě
ukončil studium a chystá se rozjet závratnou kariéru hollywoodského producenta nezávislých filmů. Jenže
otec chce, aby se Colm přesunul kamsi na západní pobřeží, kde má po zesnulém strýčkovi převzít nepříliš
prosperující firmu na výrobu plavek pro prostorově výraznější ženy.

3479    Boulle Pierre:  Planeta opic
1 audiodisk (5 hodin, 33 minut) ;
Pozemskou výpravu potká neradostný osud a ocitá se na hrůzostrašné planetě, kde lidé žijí v otroctví a
jejich vládci jsou opice. Zde jsou lidé nižšími tvory, jež lze ponižovat, lovit i týrat. Novináři Merouxovi se
podaří přesvědčit opičí učence a vyvolat mezi nimi vědeckou revoluci. Stvořil Bůh skutečně k svému obrazu
člověka? Nestvořil Bůh k obrazu svému opici?

3480    Hanišová Viktorie:  Rekonstrukce
1 audiodisk (9 hodin, 39 minut) ;
Psychologický román s detektivními prvky zachycuje případ mladé ženy, která se po letech snaží zjistit, proč
její matka spáchala sebevraždu a zabila jejího bratra. Eli bylo necelých deset let, když se změnil celý její
svět. Byla to ta chvíle, kdy objevila matku a svého bratra mrtvé. Jako dospělá se Eli snaží zjistit, co mohlo
její matku dovést k tak radikálnímu kroku, jako byla vražda a sebevražda. Proč to udělala? Byla snad
nemocná? To a další otázky, které doteď nebyly zodpovězeny, zaměstnávají Eli čím dál více. Podaří se jí
zjistit, co se tenkrát doopravdy stalo?

3481/1,2    Riggs Ransom:  Sirotčinec slečny Peregrinové.
2 audiodisky (14 hodin, 15 minut) ;
Poté, co odvrátil obrovskou hrozbu, která téměř zničila svět podivných, se Jacob vrací na Floridu. Avšak s
tím rozdílem, že teď jsou slečna Peregrinová, Emma a jejich podivní přátelé s ním a snaží se co nejlépe
splynout se světem normálních. Ovšem bezstarostné dny na pláži a poznávání reálií 21. století brzy přeruší
objev podzemního bunkru, který patřil Abeovi, Jacobovu dědečkovi. Na povrch vycházejí překvapivé
informace a dávná tajemství. A Jacob začíná poznávat nebezpečný odkaz, který zdědil.



3482    Horáková Pavla:  Tajemství hrobaříků
1 audiodisk (8 hodin, 17 minut) ;
1. díl trilogie. Dětská detektivka zasazená do prostředí Olšanských hřbitovů v Praze. Právě tady se seznámí
pětice kluků a holek ze sousední čtvrti, členové party Hrobaříků. Ani jeden z nich netuší, že je spojuje jedno
prastaré tajemství, které se hřbitovy souvisí. Během školního roku na Olšanech pronásledují padouchy a
postupně zjišťují, jak moc tu spolu souvisejí minulost a přítomnost.

3483    Coben Harlan:  Cizinec
1 audiodisk (10 hodin, 30 minut) ;
Cizinec se vynoří odnikud. Nikdo ho nezná. Nikomu není jasné, proč to dělá. Ale informace, které má, se
nedají popřít. Zašeptá vám do ucha pár slov, rozmetá jimi váš svět na kousky a zmizí.

3484    May Peter:  Karanténa
1 audiodisk (9 hodin, 20 minut) ;
Londýn, epicentrum celosvětové pandemie, je kompletně izolovaný. V ulicích bují násilí a občanské
nepokoje. Na dodržování zákazu vycházení dohlíží armáda. Před smrtícím virem, který si vyžádal tisíce
obětí, není nikdo v bezpečí. Na staveništi, kde má vyrůst nouzová nemocnice, najdou dělníci tašku s kostmi
zavražděného dítěte. Nemilosrdný vrah se volně pohybuje po městě, odhodlaný udělat cokoli, aby policii
zabránil vypátrat, komu kosti patřily. Inspektor Jack MacNeil, který odpočítává poslední hodiny u sboru
londýnské Metropolitní policie, musí až do poslední chvíle vést vyšetřování. Jeho kariéra je v troskách,
manželství rozvrácené a virus zasáhne i jeho vlastní rodinu. Co ho zastaví dřív? Virus, nebo vrazi?

3485    Kealey Imogen:  Osvobození
1 audiodisk (11 hodin, 14 minut) ;
V šestnácti letech Nancy opustila rodnou Austrálii, aby nalezla nový domov a životní lásku v Marseille.
Ovšem během nacistické okupace nedokázala stát stranou a jako čím dál slavnější a hlavně nepolapitelnější
Bílá myš se stala německým silám trnem v oku. Když byla odhalena, musela uprchnout do Anglie, zatímco
jejího manžela Henriho zadrželo gestapo. Nancy se však nikdy nevzdává - po tvrdém výcviku se vrací do
esesáky a gestapáky zamořené Francie, aby pomohla osvobodit svůj nový domov i milovaného Henriho.

3486/1,2    Kaku Michio:  Budoucnost lidstva
2 audiodisky (14 hodin, 15 minut) ;
Audiokniha přibližuje myšlenky slavného astrofyzika a popularizátora vědy Michia Kakua a ukazuje, kam by
lidstvo mohlo dospět v oblasti kosmických letů, zlepšování člověka a osidlování vesmíru. Mimo jiné se
zabývá cestováním na Mars, hledáním mimozemského života, kombinováním lidské báze s robotikou a
uvažuje také o možných stupních vývoje vesmírných civilizací.

3487    Krautschneider Rudolf:  Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka
1 audiodisk (11 hodin, 1 minut) ;
Tři Češi, dřevorubec, svářeč a traktorista, se vydali na jachtě na tříletou cestu kolem světa v pásmu
Antarktis.

3488    Pease Allan:  Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku
1 audiodisk (9 hodin, 20 minut) ;
Allan a Barbara Peasovi ve své nové vtipné příručce přinášejí odpovědi na otázky, jak najít skvělého
partnera a zajistit si spokojenou budoucnost, co dělat, když nefunguje vzájemná přitažlivost, jak naložit s
nevěrným partnerem, jak znovu získat kouzlo osobnosti...

3489    Christie Agatha:  Svědkyně obžaloby a další povídky
1 audiodisk (8 hodin, 33 minut) ;
Zaposlouchejte se do 11 příběhů plných šokujících zločinů.



3490    Thomson Jamie:  Temný pán.
1 audiodisk (7 hodin, 2 minuty) ;
Hrůza hrůz! Temný pán, největší ničitel a nejvyšší vládce Temnokraje, byl v závěrečné bitvě mezi silami
dobra a zla poražen a jeho úhlavní nepřítel ho vyhnal na prťavou, bezvýznamnou modrou planetku jménem
Země. A to ke všemu v neduživém těle jakéhosi třináctiletého pozemského spratka. Může ho snad potkat
ještě něco horšího? Ano, může. První díl série.

3491    Viewegh Michal:  Zamilované povídky
1 audiodisk (3 hodiny, 16 minut) ;
Říká se, že první láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatujeme jeho číslo. Hrdinové
Zamilovaných povídek Michala Viewegha, Petry Soukupové nebo Petra Šabacha o tom vědí své - a
hořkosladkými příběhy jistě v mnohých rozdmýchají nostalgii. Protože kdo se nikdy nezakoukal do učitele
nebo neprožil románek na letním táboře? A komu se v tanečních neroztřásly nohy při pohledu na člověka,
který byl tenkrát jediný na světě? Sbírka ukazuje krásu i úskalí mladé lásky, na kterou se nezapomíná,
přestože nám z ní většinou nezůstane nic než zlomené srdce.

3492    Blyton Enid:  Správná pětka na útěku
1 audiodisk (5 hodin, 27 minut) ;
Zpátky na Kirrin! Julián, Dick, George, Anna a pes Tim tráví další prázdniny na svém ostrově. Jedné noci
zachytí záhadné světelné signály přicházející z neznámé lodě. Zdá se, že narazili na nebezpečnou
pašeráckou bandu! Pak ale zaslechnou volání o pomoc, a tak třetí dobrodružství známé pětice začíná….

3493    Klíma Josef:  Šarlatán
1 audiodisk (5 hodin, 19 minut) ;
Hlavní hrdina Jan v sobě objeví zvláštní talent, který mu dává léčitelské schopnosti. Jako syn zahradníka má
blízko k bylinkám a svůj dar se snaží zdokonalit. Velmi záhy se stává známým a je vyhledáván nejen
obyčejnými lidmi, ale i slavnými a mocnými. Jeho nevšední život v obou násilnických režimech, nacistickém i
komunistickém, příkladně ilustruje dramatické události našich dějin v jejich tragickém kontextu.

3494/1,2    Stern Fischerová Viola:  Mengeleho děvče
2 audiodisky (12 hodin, 15 minut) ;
Skutečné osudy mladé židovské Slovenky, která byla svědkem nejhorších osvětimských hrůz. Kniha
popisuje její život v prvorepublikovém Lučenci, anexi Maďarskem a stále se zhoršující situaci Židů. Nakonec
je Viola se svou rodinou poslána do transportu. Na rozdíl od jejích příbuzných si jí všimne nechvalně známý
dr. Mengele a Viola se stává jedním z jeho „děvčat“ skupiny žen a dívek, na kterých byly prováděny
nejrůznější experimenty. Její vítězství nakonec nespočívá „pouze“ ve skutečnosti, že přežila, ale i v tom, že
navzdory všemu dokázala založit rodinu a mít děti.

3495    Kosatík Pavel:  100x Václav Havel
1 audiodisk (6 hod., 43 min.) ;
100 slavných i méně známých, ale důležitých výroků Václava Havla. Vět, které vstoupily do dějin a o kterých
má smysl přemýšlet i dnes. Čítanka Havlových výroků s komentářem a výkladem, která Václava Havla
přibližuje dnešním čtenářům.

3496    Hrdlička Pavel:  Smrt nosí rudé škorně
1 audiodisk (9 hod., 31 min.) ;
Děj historického dobrodružného románu s detektivní zápletkou se odehrává ve středověké Praze na podzim
roku 1396. Hlavním hrdinou je Václav, podrychtář Starého Města pražského, který stojí před nesnadným
úkolem: vypátrat vrahy mladého pána Jindřicha Bludovského, zavražděného přímo na tržišti. Navíc hodlá
najít ukradenou truhlu s penězi velkokupce Ebrlina, která zmizela v době vraždy.



3498    Křižan Jiří:  Stín
1 audiodisk (4 hodiny, 28 minut) ;
První a zároveň poslední próza scenáristy Jiřího Křižana (1941–2010). Příběh osiřelého venkovského
chlapce vychovávaného bezmála starosvětsky spravedlivým dědečkem, prostříhávaný „blbeckými“
historkami z náhradní vojenské služby u Pomocných technických praporů (PTP).

3499    Haslinger Josef:  Jáchymov
1 audiodisk (8 hod.) ;
Potkají se náhodou: nakladatel a bývalá tanečnice. On se přijede léčit do starého lázeňského hotelu v
Jáchymově. Tanečnice mu začíná vyprávět příběh - je to tragédie jejího otce.

3500    Čáslavský Jiří:  Šlápoty
1 audiodisk (5 hod., 12 min.) ;
S úsměvem a nadhledem pojaté vzpomínkové vyprávění havlíčkobrodského rodáka, regionálního politika a
bratra populárního filmového historika Karla Čáslavského, zahrnuje období od útlého dětství v 50. letech až
po vojenskou službu.

3501    Kučera Ilja:  Přehodit řeku
1 audiodisk (7 hod., 53 min.) ;
Na podzim roku 1934 se v malém hotýlku Záhoří u Svatojánských proudů ubytuje německý inženýr Rudolf
Formis a z vlastnoručně vyrobené tajné vysílačky zahájí pravidelné protinacistické rozhlasové vysílání do své
někdejší vlasti. Přímo z nejvyšších kruhů zazní jednoznačný rozkaz – vypátrat a umlčet. Rozběhne se
dramatický hon na osamoceného člověka, který se postavil velkému zlu. Takřka o osmdesát let později jsou
už trosky někdejšího hotelu Záhoří dávno pod hladinou Slapské přehrady. V nedalekého penzionu se
ubytuje novinář Jakub Halmich, rozhodnutý před blížící se padesátkou vymanit z dosavadního stereotypu
svého povolání a napsat román právě o Rudolfu Formisovi.

3502    Michie David:  Dalajlamova kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu
1 audiodisk (7 hod., 13 min.) ;
Když dalajlamovi nejbližší stojí před úkolem pořídit Jeho Svatosti knihu, kterou by mohl rozdávat návštěvám,
přihlásí se o něj všemi čtyřmi tlapkami nečekaný dobrovolník. Kniha má shrnovat čtyři klíčové složky
tibetského buddhismu – a zároveň zprostředkovávat pocit hlubokého klidu a důvěry, jaký vyvolává prostá
přítomnost Jeho Svatosti. Kdo povolanější by se k tomuto poslání našel než jeho milovaná kočka?

3503    Vondruška Vlastimil:  Záhada mrtvého netopýra
1 audiodisk (8 hodin, 5 minut) ;
Další příběh Fiorelly, dcery dvorního alchymisty Giovanniho da Ponte. Děj je zasazen mezi události knihy
Fiorella a Bratrstvo křišťálu a příběhu Fiorella a hřbitov upírů.

3504/1,2    Cekota Antonín:  Geniální podnikatel Tomáš Baťa
2 CD audio ;
Osobní příběh podnikatele Tomáše Bati umožňuje nahlédnout i do jeho mysli. Na to, jaký byl ve skutečnosti,
si musí každý utvořit názor sám.

3505    Nesvadbová Barbara:  Hovory s doktory
1 audiodisk (6 hodin, 26 minut) ;
Barbara Nesvadbová vyzpovídala dvanáct předních českých lékařů z nejrůznějších oborů – Hanu
Papežovou, Andreje Sukopa, Jana Marka, Jiřího Kříže, Roberta Lischkeho, Pavla Pafka, Radkina Honzáka,
Jana Beneše, Cyrila Hoeschla, Jana Pirka, Petru Tesařovou a Antonína Pařízka. Mluvila s nimi o jejich práci,
o zdraví, o vztahu k pacientům, o jejich láskách, víře, která je provází, o životě.



3506    Kraus Ivan:  Romantická dovolená
1 CD audio (73:16) ;

3507    Peters Ellis:  Bratr Cadfael.
1 audiodisk (10 hodin, 9 minut) ;
Děj detektivního románu se odehrává ve středověkém Shrewsbury.Benediktinský mnich se ujímá pátrání po
vrahovi a také po pokladu vzbouřeného šlechtice.

3508    Sýkora Michal:  Ještě není konec
1 audiodisk (9 hodin, 47 minut) ;
Je horké srpnové odpoledne roku 1987. Končí prázdniny a dvanáctiletá Hana se nechtěně stane svědkem
mimořádně brutální vraždy. Příslušníci Veřejné bezpečnosti pachatele nápadně rychle zadrží a její tvrzení,
že vrahem byl ve skutečnosti podivný zelený přízrak, ze všeho nejvíc připomínající vodníka z Erbenovy
Kytice, nikdo nebere vážně.

3509    Dumas Alexandre:  Královna Margot
1 audiodisk (9 hodin, 35 minut) ;
Román barvitě popisuje intriky a prostopášnost na francouzském královském dvoře ve 2. polovině 16.
století. Líčí život královny Margot, dcery Kateřiny Medicejské.

3510    Janišová Tereza:  Lvářka
1 audiodisk (8 hodin, 44 minut) ;
Vavřínka s ohnivými vlasy a nadáním pro bylinky patří k lidem, které snad každý musí mít rád. Přesto si v
rudolfínské Praze udělá nepřátele, kteří se ji pokusí upálit jako čarodějnici. Jakousi podivnou mocí je však
místo toho vržena časem do jedenadvacátého století. Ujme se jí starý lékárník, jehož lékárnu brzy nato
provoní Vavřínčiny bylinkové směsi. Jednou do lékárny zabloudí mladý architekt Josef a pozná dívku, kterou
onehdy vytáhl z ohně.

3512    Němcová Božena:  O statečném kováři
1 CD audio (52 minut, 15 vteřin) ;
Kovář Mikeš se vydává do světa, aby konal dobro. Rád by vysvobodil ze zajetí princezny, ale musí při tom
překonat překážky, kladené mu nejen zlým kouzelníkem Černým králem, ale i falešnými kamarády.

3513    James P. D.:  Pachuť smrti
1 audiodisk (5 hod., 56 min.) ;
V kostele jsou nalezena dvě mužská těla s proříznutým hrdlem. Komisař Adam Dalgliesh a jeho tým pátrají
po tom, zda smrt bývalého ministra a bezdomovce má nějakou souvislost, kdo byl vrahem a jaký měl motiv.

3514    Hájíček Jiří:  Plachetnice na vinětách
1 audiodisk (8 hod., 10 min.) ;
Bude ženská v mém věku ještě někoho zajímat? dumá zas a znovu sedmačtyřicetiletá docentka literatury
Marie, kterou okolnosti přiměly stáhnout se do izolace. Dostihla ji banální tragikomedie, o níž jako
specialistka tisíckrát četla i přednášela, ale po zradě manžela a odchodu dospělé dcery tohle klišé zažívá na
vlastní kůži. Když se na léto vrací na Krumlovsko, aby vypomohla nemocným rodičům a smířila se s tiše
agresivní sestrou, zkouší na záchranné plavbě do vlastní minulosti dohledat důvody, proč se tolik vykořenila
a odcizila. Ale komu se tu svěří, když se její venkovští vrstevníci chovají jako Stroupežnického furianti
svolávající hromy blesky na vetřelkyni z Prahy a sečtělý hoch z knihkupectví je zase zoufale mladý?



3515    Whitton Hana:  Poslední láska císaře Karla
1 audiodisk (9 hodin, 9 minut) ;
Český král a římský císař Karel IV. se přibližně roku 1365 vydal na cestu do Avignonu a poznává zde
krásnou Margaretu z Arles. Margareta mu naprosto uchvátí, je pravým opakem jeho choti Alžběty
Pomořanské, se kterou vede poklidný život, ale sňatek s ní uzavřel čistě z politických důvodů. Karel IV. byl
vynikající státník a diplomat, v soukromí věrný přítel, ale také muž, který miloval půvabné urozené ženy.

3516    Mašková Miroslava:  Rozjímání s anděly
1 audiodisk (6 hod., 44 min.) ;

3517/1,2,3    Ryan Anthony:  Píseň krve
3 audiodisky (09:20:00 ; 08:50:00 ; 08:04:00) ;
Úvodní díl rozsáhlé epické fantasy série Stín krkavce, příběhu napětí, magie, válečného umění, intrik i
přátelství. Vélin Al Sorna je pro někoho hrdina, pro jiného krutý zabiják. Otec ho v jeho deseti letech dovedl
před brány Šestého řádu, kde měl být vycvičen k boji ve službách Víry. Po roce tvrdého výcviku zabil Vélin
prvního člověka, ve dvaceti se mu nikdo nevyrovnal v zacházení s mečem.

3518/1,2,3    Ryan Anthony:  Pán věže
3 audiodisky (27 hodin, 20 minut) ;
Druhý díl trilogie Stín krkavce. Vélin Al Sorn ve službách Království a Víry bojoval v bezpočtu bitev.
Odměnou mu byla ztráta lásky, smrt přátel a zrada krále. Po letech v žaláři je odhodlaný, že už nikdy
nebude zabíjet.

3519/1,2,3    Ryan Anthony:  Královna ohně
3 audiodisky (29 hodin, 27 minut) ;
Vélin Al Sorna musí pomoci vrátit Říši Královně. Po boji o holý život má královna Lyrna za úkol odrazit vpád
volarské armády a znovu získat nezávislost Sjednoceného království. Aby dosáhla svých cílů, musí nejen
shromáždit své věrné příznivce, ale také se spojit se silami, které jsou jí odporné.

3520/1,2    Lednická Karin:  Šikmý kostel
2 audiodisky (16 hod., 23 min.) ;
Příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla
na úbytě - také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý
kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny. Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894,
které drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté
osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří naprosto
odlišných dějových linií, které se však na mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický obraz
polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech téměř nepředstavitelná.
Do všech osudů však opakovaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny, které úsilí obyčejného člověka mohou
snadno proměnit na prach. Anebo ne. Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé
doposud nebyly v české románově tvorbě zpracovány. Kniha je prvním dílem plánované trilogie. Díl druhý
zahrne období let 1921-1945. Závěrečná část zobrazí léta 1945-1970.

3521    Wohlleben Peter:  Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou
1 audiodisk (7 hod., 25 min.) ;
Peter Wohlleben čtenářům opět s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a v kontextu svých vlastních
zkušeností otevírá oči pro podivuhodné jevy přírody a ukazuje, jak blízcí si my lidé s přírodou jsme a nakolik
s ní zůstáváme propojení.



3522    Ferrante Elena:  Temná dcera
1 audiodisk (4 hodin, 53 minut) ;
Leda, profesorka anglické literatury na florentské univerzitě, pochází z Neapole. Kdysi odtamtud utekla, aby
se vdala a porodila dvě dcery. Nyní odpočívá na pláži v jižní Itálii, rozvedená, její dospělé děti odjely za
otcem a ona se ke svému překvapení cítí konečně spokojeně a svobodně. Setkání s mladou matkou Ninou
a její malou dcerou v ní však probudí zasunuté vzpomínky na dětství.

3523    Neradová Jitka:  Ukradené dětství
1 audiodisk (6 hod., 49 min.) ;
Románové zpracování vzpomínek Ireny Hešové a dalších z šestačtyřiceti dětských postav válečného
příběhu takzvaných Svatobořických dětí.

3524/1,2    Jacobs Anne:  Venkovské sídlo.
2 audiodisky (13 hodin, 26 minut) ;
Po pádu železné opony se sedmdesátiletá Franziska rozhodne navštívit bývalé rodinné panství Dranitz,
které musela její rodina ve zmatku končící 2. světové války opustit. Franziska nikdy nezapoměla na krásné
časy před válkou a na lásku k Waltrovi. Ale válka oba milence rozdělila a zničila všechny jejich plány a
naděje. Nyní, o 45 let později, stojí Franziska před zdevastovaným domem a všem navzdory je rozhodnutá
zde zůstat a vrátit rodinnému sídlu jeho bývalý lesk a slávu.

3525    May Peter:  Tichá smrt
1 audiodisk (12 hod.) ;
Smyslů zbavená pomstychtivost, o smysly připravená oběť, sluncem rozpálené španělské pobřeží a vrah se
srdcem chladným jako led. Když se policistka Cristina Sánchez Pradellová vydá s kolegou do luxusní vily na
andaluském pobřeží k údajnému vloupání, netuší, že se jí život co nevidět obrátí vzhůru nohama. Ve vile
totiž dojde ke střetu, při němž uprchlý zločinec Jack Cleland nechtěně zastřelí svou přítelkyni.

3526    Kosatík Pavel:  "Člověk má dělat to, nač má sílu"
1 audiodisk (118 min.) ;
Než se stal Václav Havel prezidentem, znal Olgu Havlovou jen málokdo. Stačilo pár let, a získala si úctu
tisíců spoluobčanů. Dodnes se hovoří o její noblese a aristokratičnosti ducha, o síle její osobnosti. Lze říci o
Olze Havlové ještě něco nového, hlubšího a zajímavějšího? Pokouší se o to tento životopis, který vznikl na
podkladě desítek rozhovorů s jejími nejbližšími přáteli, rodinnými příslušníky, kamarády z dětství a mládí,
prominentními i obyčejnými chartisty a spolupracovníky z Hradu nebo Výboru dobré vůle.

3527/1,2    Yrsa Sigurðardóttir:  DNA
2 audiodisky (14 hodin, 37 minut) ;
Brutální vražda jako trest - jaký skutek si ale zaslouží tak hrůzostrašnou odplatu? Mladá žena byla brutálně
zavražděna. Jediným člověkem, který by snad mohl zodpovědět mnohé z otázek, je její sedmiletá dcerka,
která se v době vraždy ukrývala pod postelí. Ta však mlčí.

3528    Brycz Pavel:  Emil a upíři
1 audiodisk (4 hod., 50 min.) ;

3529    Dvořáková Petra:  Julie mezi slovy
1 audiodisk (3 hod., 37 min.) ;
Desetiletá Julie nedávno prožila rozvod rodičů a spolu se svou mladší sestrou se právě pokouší sžívat s
novou partnerkou svého otce a jejími dětmi. Situace je o to komplikovanější, že rozpad původní rodiny je
provázen přestěhováním se z Prahy na obyčejnou vesnici. Na pozadí krátkých příběhů kniha přináší výklad
řady pojmů, které ze světa dospělých pronikají do světa dětí.



3530    Yrsa Sigurðardóttir:  Katarze
1 audiodisk (12 hodin, 12 minut) ;
Detektiv Huldar a dětská psycholožka Freyja musí zastavit nemilosrdného vraha, který chce jediné: aby jeho
oběti trpěly a litovaly. Geniálně napínavý příběh o síle sociálních sítí a temné stránce mezilidských vztahů
vás donutí se zamyslet, za co jste se kdy měli omluvit.

3531    Cílek Václav:  Krajiny vnitřní a vnější
1 audiodisk (10 hod., 53 min.) ;
Ne nadarmo se říká, že o nitru člověka nejvíc vypovídá pohled z okna jeho pokoje. A v tomto směru nejsou
naše vyhlídky zrovna lichotivé letitý nezájem o krajinu domova mnohde vyústil ve zjevnou degradaci jejího
ducha. Soubor esejů geologa Václava Cílka o krásách České kotliny, která jen zdánlivě dříme pod vrstvami
pradávných horotvorných dramat, vyniká hebkostí slov i posvátností prožitku, objevnými souvislostmi i
aforistickými postřehy poutníka, jenž na cestě učinil to, co při soustředěné chůzi svedeme úplně všichni:
vyzářil to nejlepší ze sebe sama. Autorovy úvahy ukazují, jak lze prostor kolem sebe znovu objevovat nejen
ve prospěch přírody samé, ale také v zájmu vlastní duše.

3532/1,2    Regan Lisa:  Mizející dívky
2 audiodisky (12 hod., 8 min.) ;
Každý v malém, ospalém americkém městečku Denton hledá sedmnáctiletou Isabelle Colemanovou.
Všechno, co zatím našli, je její mobilní telefon. A pak také další dívka, o které ani nevěděli, že ji mají hledat.

3533/1,2    Wingate Lisa:  Než jsme byly tvoje
2 audiodisky (14 hod., 57 min.) ;
Píše se rok 1939. Dvanáctiletá Rill Fossová a její mladší sourozenci si žijí bezstarostný život na Mississippi.
Jenže vše se změní, když jejich otec musí odvést matku do nemocnice – a na dveře pak zabuší podivní
cizinci, kteří sourozence odvlečou do krutého sirotčince. Rill bude muset najít způsob, jak ochránit sebe i své
blízké, ale před krutou pravdou nebude moct zavírat oči dlouho. V současnosti se mladá úspěšná návladní
vrací vypomoct rodičům s opravami domu a náhodou odhalí stopy dávného rodinného tajemství, které může
vést jak k zatracení, tak k vykoupení… Lisa Wingate vypráví příběh inspirovaný nechvalně proslulým
skandálem organizovaného nedobrovolného prodeje dětí z chudých rodin bohatým náhradním rodičům,
který otřásl celou Amerikou.

3534/1,2    Pavlát Leo:  Osm světel
2 audiodisky (10 hod., 23 min.) ;
O počátcích světa, pohádky o králích, prorocích a rabínech ale i bajky o zvířátkách a humorné příběhy z
městečka Chelm Židovská kultura patří k nejstarším na světě. Kromě hebrejské části Bible má i své
pohádkově laděné příběhy, legendy a bajky, jež mnohdy dělí tisíce kilometrů a tisíce let. V této audioknize
můžeme najít výběr z nejznámějších textů, čerpajících z Tóry (biblických Pěti knih Mojžíšových), ale i
vyprávění z Talmudu a midrašů, stejně jako folklór Židů sefardských, aškenázských, chasidů i židovského
Kocourkova, městečka Chelmu.

3535    Würger Takis:  Stella
1 audiodisk (5 hod., 23 min.) ;
Drsný, avšak citlivý příběh Židovky Stelly Goldschlagové, oběti nevýslovných krutostí, kterou posléze nutili
působit nevýslovné krutosti jiným Píše se rok 1942. Do Berlína přijíždí Friedrich, tichý mladík původem od
Ženevského jezera. Ve výtvarné škole se tu setkává s Kristin, která ho vodí po tajných jazzových klubech a
pije s ním koňak. Dostane od ní první polibek a může si vedle ní namlouvat, že válka je někde daleko.
Jednoho rána mu však Kristin zaklepe na dveře zraněná a přizná, že mu neřekla pravdu. Ve skutečnosti se
jmenuje Stella a je Židovka. Gestapo ji odhalilo a nutí ji k ďábelské dohodě: bude-li udávat ukrývající se
Židy, zachrání své rodiče. Přistoupí Stella na tento návrh, nebo odmítne?



3536    Němeček Jaroslav:  Velké dobrodružství Čtyřlístku
1 CD audio (79:28 min.) ;
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového
ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který
považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé
pátrání po Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých
čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?

3537    Jirglová Petra:  Všechno nejlepší, Anno
1 audiodisk (12 hod., 9 min.) ;
Annu naprosto šokuje, když se po několika letech vztahu nedočká prstýnku a společné budoucnosti, ale
naopak rozchodu. Náhle je nucena postarat se sama o sebe, což se jí dosud nestalo. A tak opouští Čechy a
vyráží v nové roli au-pair do Anglie. Zde je nucena zrekapitulovat svůj dosavadní přístup k životu a totálně jej
změnit. Což se ukáže jako velký a těžký úkol, nikoli však nemožný.

3538/1,2    Kishon Ephraim:  Nejlepší povídky z cest
2 audiodisky (112 minut) ;
Soubor povídek Ephraima Kishona, které s humornou nadsázkou zachycují zážitky čtenářům dobře
známého „obyčejného Izraelce" a jeho „nejlepší manželky ze všech", tentokrát na cestách po Evropě,
Americe a Izraeli. Oba s větším či menším úspěchem čelí obyčejům a zvyklostem jednotlivých zemí,
překonávají vzdálenosti geografické, jazykové i kulturní a vymýšlejí důmyslné triky proti nástrahám na jejich
nervy, žaludek a peněženky.

3539    Winn Raynor:  Pobřežní cesta
1 audiodisk (11 hod., 5 min.) ;
Otevřená, optimistická osobní výpověď o tom, jak těžké je se vyrovnat se zármutkem a jak ozdravnou moc
může příroda mít. Především je to však příběh o domově, který můžeme ztratit, znovu vybudovat i nečekaně
objevit. Před několika dny se Raynor dozvěděla, že její manžel Moth trpí nevyléčitelnou nemocí. A k tomu
právě přišli o dům a o práci. Nezbývá jim skoro nic - ani čas. A tak se rozhodnou vydat na pouť dlouhou tisíc
kilometrů. Chtějí projít Jihozápadní pobřežní cestu, která vede po anglickém pobřeží, ze Somersetu přes
Devon a Cornwall až do Dorsetu. Putují přímořskou krajinou, po útesech mezi mořem a oblohou a v
batozích si nesou jen to nejnutnější. S každým krokem, každým setkáním a potížemi, jimž musejí čelit, se z
prosté pěší výpravy stává životní pouť. Raynor a Moth mají často hlad, nemají se kde umýt, ostatní se od
nich s nedůvěrou odvracejí. Zároveň si ale stále dokážou uvědomovat krásu okolní krajiny. Jejich cesta je
zároveň cestou k sebeuvědomění, k čirému prožitku těch nejzákladnějších věcí, k naději.

3540    Karika Jozef:  Tma
1 audiodisk (5 hod., 14 min.) ;
Televizní scenárista se rozhodne krátce před Vánoci navštívit opuštěnou horskou chatu, aby si zde
odpočinul od práce, ale především od svého ne zcela šťastného manželství. Horský srub se nachází mimo
civilizaci, na severním okraji Malé Fatry. Klid a pohoda se však záhy promění v noční můru. Hlavní hrdina se
ocitne uvězněn v podivné tmě a začne svádět krutý boj o přežití.

3541/1,2    May Peter:  Běžkyně
2 audiodisky (14 hod., 21 min.) ;
Vrcholový čínský plavec spáchá v předvečer olympiády sebevraždu a Čína tak ztrácí naději na vítězství proti
Americe. Olympijský vzpěrač si vezme život v náruči své pekingské milenky a nejvyšší kruhy se pokoušejí
tento skandál ututlat. Jenže ze sebevražd se vyklubou vraždy a ukáže se, že jsou spojeny s dalšími
"náhodnými úmrtími" nejlepších čínských atletů. Případu se ujímá čínský detektiv Li Jen a americká soudní
lékařka Margaret Campbellová.



3542    Jassik Benoni:  Alaska Joe
1 audiodisk (6 hod., 32 min.) ;
Život tropí hlouposti. Jedete hledat svého biologického otce do Německa, ale shodou okolností skončíte na
čtyři roky na Aljašce. A když se tam seznámíte s bohémským, nespoutaným a bezstarostným Slovákem
Jožinkem, řečeným Joe, o neuvěřitelné situace je postaráno. Třeba létání s troskou letadla, na kradené
palivo, bez dveří či oken? Žádný problém.

3543    Pogodová Sandra:  Hoď se do pogody
1 audiodisk (5 hod., 58 min.) ;
Soubor povídek ze života, které střídavě píší otec a dcera. Většina lidí má tátu, ale já mám tatu. Můj tata je,
jak to říct přírodní úkaz, lokální baron Prášil. Toto není ani tak kniha, jako dokořán otevřené okno do našeho
obýváku. Vítejte! Doporučuji odskočit si, pak se posadit, slabší nátury se prosím přikurtují, a můžeme začít.
Přísaháme s tatou, že všechny příběhy, které zde vyprávíme se opravdu staly.

3544    Bstan-'dzin-rgya-mtsho:  Co je nejdůležitější
1 audiodisk (3 hod., 26 min.) ;
Před několika lety vedl významný kulturní antropolog Noriyuki Ueda dvoudenní osobní rozhovor s
dalajlamou. Vzešla z něj tato knížka obsahující překvapivé pravdy a poznání, velmi autentická a založená na
zdravém přístupu.

3545    Serle Rebecca:  Za pět let
1 audiodisk (7 hod., 49 min.) ;
Dannie je špičková manhattanská právnička. Je ambiciózní, zvyklá uvažovat pragmaticky a žije spokojený a
klidný život se svým přítelem Davidem, který ji právě požádal o ruku. Její nejlepší kamarádka Bella je její
pravý opak – divoká bohémka, která se každý týden zamiluje do někoho jiného. V den zásnub se však
Dannie zdá zvláštní a velmi živý sen. Vidí se v jiném bytě o pět let později s úplně jiným mužem. Po nějakém
čase jí Bella představí svůj nový objev, architekta Aarona Gregoryho a muže z jejího snu. Dannie se stává
svědkem toho, jak se Bella poprvé doopravdy zamiluje, a svoje tajemství si nechává pro sebe. Krátce potom
se jí ale Bella svěří se zdrcující zprávou, která jim všem nadobro změní život.

3546    Kučíková Marta:  Z mého severoitalského deníku
1 audiodisk (5 hod., 3 min.) ;
Jak prožívá těžkou koronavirovou pandemii v Itálii roku 2020 česká rodina v dolomitském podhůří? I přes
velké psychické a fyzické vypětí autorka zapisovala a popisovala každodenně po nejkritičtější dva měsíce
den pod dni. Věrně, bez příkras, samozřejmě s jemným humorem a všeobjímající italsko-českou laskavostí.
Její postřehy a zážitky jsou psány zejména z prostředí za pultem podhorského krámku, který se stal po dobu
několikaměsíčního zákazu vycházení, mimo lékáren a nemocnice, jediným centrem dění.

3548    Klostermann Karel:  V ráji šumavském
1 audiodisk (5 hod., 32 min.) ;
Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v
posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.

3549/1,2    Cole Daniel:  Loutkář
2 audiodisky (13 hod., 24 min.) ;
Od případu Hadrového panáka uplynulo osmnáct měsíců. Hrůza z něj se stále vznáší nad Londýnem,
detektiv Wolf zmizel. A jeho kolegyně seržantka Emily Baxterová čelí další sérii nezvyklých vražd – jejich
oběšené oběti mají na hrudi vyřezáno slovo „NÁVNADA“.



3550    Vašíček Arnošt:  Setkání s tajemnem
1 audiodisk (6 hod., 14 min.) ;
Setkání s tajemnem je výběrem nejprůkaznějších z několika tisíc případů, které autor shromáždil ve svém
archivu. Vznikla zásluhou těch, kteří se nebáli přiznat, že se setkali s něčím, co sice nejsme schopni
pochopit, ale co přesto nemůžeme popřít a přehlížet. Jejich svědecké výpovědi dokazují, že nejen svět okolo
nás, ale především my sami v sobě skrýváme četná nerozluštěná tajemství.

3551/1,2    Doyle Arthur Conan:  Návrat Sherlocka Holmese
2 audiodisky (14 hod., 23 min.) ;
Přinášíme první z řady povídkových výborů z díla velmistra detektivního žánru. Můžete se těšit na další
pokračování Vzpomínky na Sherlocka Holmese.

3552/1,2    Bernášková Jana:  Jak přežít svého muže
2 audiodisky (12 hod., 47 min.) ;
Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží vrátit ke své herecké kariéře, ale setkává se s běžnými
strastmi svobodných matek a zamotává se do bláznivých situací při hledání lásky. Svérázně a s vtipem řeší
a komentuje různé životní situace, které by někteří označili za tabu a při nichž by leckdo raději přivíral obě
oči. Hrdinku na její nelehké životní cestě nedoprovázejí pouze její extrovertní a tak trochu potrhlé
kamarádky, ale i Šedivka, její vnitřní hlas, se kterým má komplikovaný vztah. Skrze příběh čtenář nahlédne
do světa mateřství, filmu a sexuality. Román nejen pobaví, ale zároveň nutí se zamyslet a klást si stejné
nebo podobné klíčové životní otázky jako Lucie. Kolik mužů a žen musíme v životě přežít, než potkáme toho
pravého?

3553/1,2    Mankell Henning:  Pyramida
2 audiodisky (14 hod., 48 min.) ;
Pětice poutavých příběhů na této audioknize je krokem zpět do minulosti a odhaluje ystadského komisaře
tak, jak jsme ho ještě neviděli. První případ vraždy řeší Wallander coby jednadvacetiletý pochůzkář v Malmö,
poté ho vidíme jako mladého otce čelícího nečekanému nebezpečí na Štědrý večer, jako detektiva ve
středním věku na pokraji rozpadu manželství i jako čerstvě samostatného vyšetřovatele řešícího brutální
vraždu místního fotografa. V těchto pěti úžasných příbězích odehrávajících se před úvodním dílem série
"Vrazi bez tváře" sledujeme Kurta Wallandera na jeho cestě k sobě samému nejen jakožto detektivovi, ale
také jako člověku.

3554    Gordon Richard:  Doktor na moři
1 audiodisk (6 hod., 34 min.) ;
Vtipné vyprávění mladého lékaře, který se nechá najmout na starou obchodní loď, aby prchl před svým
šéfem a vdavekchtivou slečnou. Pozvolna proniká do tajů života mořských vlků a stává se občas
nedobrovolným svědkem i účastníkem bujných radovánek v dalekých přístavech.

3555    Erben Václav:  Poklad byzantského kupce
1 audiodisk (4 hodiny, 35 minut) ;
Kapitán Exner opět na scéně. Spolu s ním se vrátíme do Československa počátku šedesátých let minulého
století, kdy sice v obchodech chybí líh, jehož nedostatek sehraje v příběhu podstatnou roli, ale zároveň je v
kinech k vidění Formanův Černý Petr. Nejde o nic míň než o vraždu, jejíž vyšetřování se odehrává v
prostředí archeologů a novinářů. Kdo najde vraha, najde možná i poklad.



3556/1,2,3    Styron William:  Sophiina volba
3 audiodisky  (30 hod., 56 min.) ;
Dnes již klasický román světové literatury začíná okamžikem, kdy se Stingo, mladý jižanský spisovatel,
přistěhuje do brooklynského penzionu, aby tam pracoval na svém románu. Brzy však začne být téměř proti
své vůli vtahován do citového dramatu, které se odehrává mezi jeho sousedy, Nathanem a Sophií.
Neurotický, přecitlivělý Žid Nathan se propadá stále hlouběji do zničující duševní choroby a krásná Polka
Sophie, která prošla Osvětimí, je navždy poznamenaná prožitým utrpením. Zatímco Stingo sleduje, jak
během jediného manhattanského léta a podzimu osudy Sophie a Nathana směřují ke svému
nevyhnutelnému tragickému závěru, poslouchá Sophiino vyprávění o minulosti, z něhož se po částech
vynořuje děsivý, krutě realistický obraz společenského zla, které páchá nenapravitelné škody na lidské duši.

3557    Harper Jane:  Sucho
1 audiodisk (11 hod., 40 min.) ;
Odlehlý australský venkov odkrývá svá dávná tajemství. Australské městečko Kiewarra sužuje dlouhé
sucho, které si vybírá daň nejen na přírodě a dobytku, ale i na psychice místních obyvatel. Na jedné z farem
najdou mrtvou ženu a jejího syna. O kus dál stojí auto otce rodiny Luka Hadlera, který pravděpodobně svou
manželku i syna zastřelil a pak spáchal sebevraždu. Na pohřeb přijíždí Lukův dávný kamarád, federální
policista Aaron Falk, který v městečku prožil dětství. Vrací se nerad, počítá hodiny, kdy bude moct zase
odjet. Od začátku je jasné, že tady není vítán. Na nátlak rodiny Hadlerových Falk spolu s místním policistou
Racem znovu neformálně otevřou vyšetřování zdánlivě jasného případu. Postupně vycházejí najevo různé
maličkosti, které nahlodávají zpočátku nezpochybnitelnou verzi o dvojnásobné vraždě a následné
sebevraždě.

3558/1,2,3    Svěrák Zdeněk:  Skoro všechno
3 CD audio (23 hod., 51 min.) ;
Souhrn všech záznamů z archivu Supraphonu, týkající se autorského díla Zdeňka Svěráka. Komplet je
rozdělený do tří CD, z nichž každé je věnováno výjimečné podobě produkce tohoto mimořádného tvůrce.
První 2 CD shromažďují povídky, které během let Zdeněk Svěrák publikoval v knižní podobě a pak je sám
načetl. Tři ze Svěrákových povídek čtou také Dana Kolářová a Libuše Šafránková. Třetí CD přináší to, co
Zdeněk Svěrák vytvořil pro děti. Pohádky, písničky a operky, často ve spolupráci s Jaroslavem Uhlířem, v
nichž se představují desítky skvělých interpretů, dospělých i dětí.

3559    Christie Agatha:  Plavý kůň
1 audiodisk (7 hod., 17 min.) ;
Detektivní příběh Agathy Christie z roku 1961 je jediný, v němž vystupuje paní Ariadne Oliverová bez svého
přítele, slavného Hercula Poirota. Ona a její dva známí, spisovatel Mark Easterbrook a policejní inspektor
Lejeune, spojí síly při řešení neobvyklého případu, v němž sehrají roli magie, bílí kohouti i skříňka plná
blikajících žárovek. Na začátku je záhadná vražda kněze vracejícího se jednoho mlhavého večera od
umírající ženy a ještě záhadnější seznam jmen nalezený v jeho botě.

3560    McEwan Ian:  Na Chesilské pláži
1 audiodisk (4 hod., 53 min.) ;
Autor popisuje jednu svatební noc Florence a Edwarda. Dva snoubenci na počátku šedesátých let, kdy se
všechno jeví tak uvolněně a mírně, musí překonat mnoho zavedených klišé a překážek. Ne všude dorazila
zdánlivá svoboda a volnost ruku v ruce se sexuální nevázaností. Během svatebního dne se před
posluchačem rozprostře celá historie jejich vztahu. Jeden jediný den může rozhodnout o jejich dalším
společném životě.



3561    Erben Václav:  Na dosah ruky
1 audiodisk (4 hod., 28 min.) ;
Další případ kapitána Exnera, tentokrát řeší vraždu v tajemném domě, ve kterém se objevuje podivný
nadpřirozený fenomén. Prostě v něm straší. V tom secesním pražském činžáku bydlí nejen obyčejní
nájemníci, ale také známí herci, úspěšný malíř, literární badatel a zkušený starý právník. A málokoho by
napadlo, že synagogální tóra, kterou najde kapitán Exner ve sklepení, může nějak souviset s vraždou v
onom domě.

3562    Francis Felix:  Krize
1 audiodisk (9 hod., 51 min.) ;
Harrison Foster pracuje jako krizový ředitel pro londýnskou firmu, která se specializuje na právní záležitosti.
Po požáru ve stájích v Chadwicku, při němž zemře šest velmi cenných koní, včetně favorita derby, je
povolán do Newmarketu. Harry zjistí, že nejspíš nešlo o obyčejný požár, navíc se na místě najdou i lidské
ostatky. Ze zaměstnanců nikdo nechybí, kdo je tedy uhořelá oběť?

3563    Lapeña Shari:  Její konec
1 audiodisk (9 hod., 59 min.) ;
Stephanie a Patrik, bohatí a spokojení manželé, se nedávno stali rodiči krásných dvojčátek. Třebaže je péče
o novorozence značně vysiluje, Stephanie s jistotou ví, že má všechno, po čem kdy toužila. Pak se objeví
Erica, žena z Patrickovy minulosti, a s ní děsivé informace o jeho první manželce.

3564    Bauer Jan:  Hrad mrtvých
1 audiodisk (6 hod., 7 min.) ;
Když se šlechtic Raimund z Pušperku konečně vrátil z královské svatby a korunovace Jana Lucemburského
domů do podhůří Šumavy, je zděšen. Hrad Pušperk je zcela opuštěný, jeho žena Voršila ani mladá dcera
nejsou k nalezení a všichni ostatní obyvatelé byli brutálně povražděni. Požádá o pomoc svého přítele, který
ho odkáže na služby královského soudce Melichara z Roupova. Melichar se tak i se svým věrným
společníkem opět pouští do náročného vyšetřování. Pokusí se nejen vypátrat nebezpečné vrahy, ale
především nalézt a osvobodit Raimundovu ženu a dceru.

3565    Christie Agatha:  Hodiny
1 audiodisk (9 hod., 18 min.) ;
Sheila Webbová z Cavendishské agentury pro sekretářské práce se dostavila na pokyn své nadřízené na
adresu Wilbraham Crescent 19 přesně načas. Jelikož však na zazvonění nikdo nereaguje, jde stenografka
dál, aby na slečnu Pebmarshovou, která si její služby objednala, počkala uvnitř. V působivém přijímacím
pokoji ji upoutá nezvyklé množství hodin ukazujících stejný čas: pár minut před čtvrt na pět, ačkoli jsou
teprve tři. Tedy až na kukačky, jejichž zvuk Sheilu nemálo vyděsí. A právě v ten okamžik si návštěva
povšimne mrtvoly muže.

3566    Vavřincová Fan:  Eva tropí hlouposti
1 audiodisk (5 hod., 23 min.) ;
Bláznivý kolotoč plný překvapení a humoru roztáčí dívka s andělskou tváří a čertovskými nápady... Málokdo
nezná alespoň filmovou verzi humorného příběhu, který se točí kolem loupeže a námluv a v němž se
pomalu každý druhý vydává za někoho jiného. V zámku obývaném rodinou továrníka Záhorského najdou
pod různými záminkami útočiště italský hrabě, okouzlující sekretářka a schopný tajemník, kteří žádným
hrabětem, sekretářkou ani tajemníkem nejsou. Za zády skutečné vládkyně domácnosti, přísné paní Emílie,
se začne odvíjet situační komedie plná nečekaných zvratů, jejímž středobodem je rozpustilá Eva, která žije v
sousedství se svým starším bratrem a laskavou tetičkou. Navzdory četným nedorozuměním a nešťastným
náhodám však ztřeštěný příběh směřuje k neodmyslitelnému happy endu.

3567/1,2    Regan Lisa:  Dívka beze jména
2 audiodisky (10 hod., 30 min.) ;



3568    Thompson Gill:  Dítě na nástupišti
1 audiodisk (11 hod., 35 min.) ;
Praha 1939. Mladá matka Eva má tajemství ze své minulosti. Když do země vpadnou nacisté, Eva ví, že
jediný způsob, jak udržet její dceru Miriam v bezpečí, je poslat ji pryč - i když to znamená, že ji už nikdy
nemusí spatřit. Ale když je Eva odvezena do koncentračního tábora, hrozí, že její tajemství bude odhaleno.

3569    Šlachta Robert:  Šlachta
1 audiodisk (1 hod., 51 min.) ;
Kniha formou reportáže představuje Roberta Šlachtu v jeho nové roli lídra politického hnutí Přísaha. Vstupu
Roberta Šlachty do politiky předcházela série debat se čtenáři nad jeho první knihou Třicet let pod přísahou,
kterou napsal společně s Josefem Klímou a ze které se stal bestseller. Právě na těchto debatách
zaznamenal Robert Šlachta se svými nejbližšími spolupracovníky nálady obyvatel a hlad po politické síle,
která by udělala v zemi pořádek.

3570    Rickstad Eric:  Co po ní zbylo
1 audiodisk (11 hod., 47 min.) ;
Neřeknu ani slovo. Na mou duši… Profesoru poezie na odlehlé Vermontské univerzitě Jonahu Baumovi se
celý život převrátí vzhůru nohama, když jeho žena Rebecca a malá dcerka Sally zmizí z domova. Nic
neukazuje na únos — žádné stopy vraždy, žádný důkaz, že Rebecca Jonaha opustila. Jen Sallyiny mrazivé
kresby, Jonahovy malé lži a šerifovy obavy, že nic není takové, jak to vypadá. I Sallyina nejlepší kamarádka
Lucinda ví, že Sally by jen tak nezmizela, když spolu sdílejí tolik tajemství — zvlášť to, co viděly v lese. A
Lucinda přísahala, že tohle tajemství si nechá pro sebe.

3571    Boček Evžen:  Aristokratka u královského dvora
1 audiodisk (4 hod., 26 min.) ;
Bordel v kuchyni alias Portrét služebné je zpátky v Nizozemsku a Její Veličenstvo královna Beatrix posílá na
Kostku dopis s poděkováním a pozvánkou do královského paláce. Kdo se výpravy zúčastní? Proč se Marie
rozhádá s Maxem? Odkud se pořád berou na Kostce nové šperky? Na kolik přijde taková audience u
královny a kdo to zaplatí?

3572    Kraus Ivan:  Květiny a zvířata
1 CD audio (66:00) ;
K tomu, abychom našli svou rovnováhu, se doporučuje žít v souladu s přírodou. O tom, že to není vždy
snadné, svědčí příběhy z knížek Ivana Krause.

3573    Dvořáková Petra:  Dědina
1 audiodisk (7 hod., 54 min.) ;
Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá prodejna, zabíjačky a sám život. Nevěra a jeden
nezdařený pohřeb. Nemoderní výchovné metody a rozšlápnuté kuře. Babka s dědkem srostlí jak dva stromy.
Život, tady ještě stále spjatý s půdou, zvířaty a hospodařením. To všechno je Dědina, tragikomický příběh
vyprávěný očima jejích obyvatel.

3574    Stein Garth:  Umění závodit v dešti, aneb, jak jsem byl psem
1 audiodisk (9 hodin, 18 minut) ;
Nenechte se překvapit okolností, kdo je vypravěčem tohoto románu. Je jím totiž pes. Jmenuje se Enzo a je
to nesmírně bystrý a inteligentní pozorovatel. Především díky svému vnímavému pánovi, Dennymu Swiftovi,
kterého bezvýhradně miluje. A taky se mu snaží všemožně pomáhat. Ostatně má s čím. Denny je totiž
automobilový závodník, a ne ledajaký! Ovšem závodění se nestalo alfou a omegou jeho života. Daleko víc
mu záleží na jeho tříleté dceři Zoë. Musí o ni bojovat s rodiči své předčasně zesnulé ženy, kteří si malou Zoë
chtějí ponechat u sebe.



3575    Vodňanský Jan:  Jubileum
1 CD audio (74:03) ;
K nedožitým osmdesátým narozeninám textaře, básníka, zpěváka, herce a autora svérázných proslovů
vychází výběr z představení Jana Vodňanského a Hani Navarové, které uváděli v Činoherním klubu v novém
tisíciletí.

3576     O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách
1 audiodisk (1 hod., 37 min.) ;
Nová nahrávka pohádek o mašinkách, vláčcích, lokomotivách a všech věcech, které se dějí na železnici.

3577    Blyton Enid:  Správná pětka a prázdniny v maringotkách
1 audiodisk (5 hod., 4 min.) ;
Julián, Dick, George, Anna a pes Tim tráví každé léto spolu. Tyhle prázdniny ale chtějí strávit jinde než v
Kirrinu, a chtěli by se o všechno postarat sami, nemít nad sebou žádný dohled. Proč nežít aspoň nějaký
týden jako cirkusáci? Akrobat Ludva a klaun Dan je však nenechají na pokoji.

3578    Wohlleben Peter:  Půjdeš s námi ven?
1 audiodisk (3 hod., 38 min.) ;
Dají se květiny jíst? Kdo to rozryl trávník v parku? Jak si vlastnoručně sestrojit kompas? Proč některé stromy
zrovna nevoní? Nechte si předčítat nebo čtěte sami a objevujte zázraky přírody ve městě. Hned za dveřmi
domu na vás čekají nezapomenutelné zážitky a spousta dobrodružství.

3579    Hausmann Romy:  Marta spí
1 audiodisk (9 hod., 59 min.) ;
Příběh o vině, odplatě a otázce, zda se pachatel může někdy opět cítit svobodný.

3580    Braunová Petra:  Ema a kouzelná kniha
1 audiodisk (3 hod., 13 min.) ;
Ema si nepamatuje, že by někdy žila jinde než s ostatními dětmi bez rodičů v Sirotčinci. Moc mezi ně
nezapadá. Dokáže totiž slyšet a vidět věci, které jiné děti nevidí a neslyší – třeba malé víly… Moc se těší, až
bude mít desáté narozeniny. Čeká ji totiž výlet do úchvatného Města, které je schované za vysokou zdí.
Nakonec se její čekání ještě o rok prodlouží, ale stojí to za to. Ema si z Města odnáší spoustu
dobrodružných zážitků a zkušeností. Hlavně však kouzelnou knihu, která změní život nejen jí, ale i všem
ostatním v Sirotčinci.

3581    Fučíková Renáta:  Hrdinky
1 audiodisk (7 hod., 48 min.) ;
Byly odvážné. Mnohdy předběhly dobu. Šly si za svým a někdy za odvahu zaplatily cenu nejvyšší. Ale svým
příběhem inspirovaly tisíce a miliony dalších žen, které dnes díky nim mohou žít svobodně a podle svých
představ. Strhující vyprávění o šedesáti výjimečných a leckdy zapomenutých hrdinkách z české kotliny od
těch nejdávnějších dob až po současnost.

3582    Pekárková Iva:  Dům bez zrcadel
1 audiodisk (7 hod., 1 min.) ;
Markéta už řadu let pracuje jako pendlerka, vždycky se několik týdnů stará o věkovité klienty v Anglii a
několik týdnů má volno. Británie v čase brexitu poskytuje soukromým pečovatelkám možnost nečekaného
výdělku a Markéta je ve svém oboru dobrá. Ale i ona potřebuje být opečovávána. Brzo se stane obyvatelkou
dvou zcela odlišných světů: v Anglii je lepší služka „z Polska“, v Tunisku obletovaná bohatá turistka. A doma
v Česku? Tam ji syn a snacha berou na milost jen proto, že jim dává peníze a stará se o vnoučata.



3583    Mayne Andrew:  Dívka pod hladinou
1 audiodisk (9 hod., 34 min.) ;
Sloan McPhersonová je ve vodě jako doma. Její otec je lovec pokladů a ona sama se potápí od dětství.
Jednoho dne se však ocitne nejen v roli svědkyně, ale zejména podezřelé. Zrovna když je ve vodě, někdo
do kanálu hodí zavražděnou mladou dívky, kterou kdysi znala. Kolegové od policie teď sledují každý její krok
– a vrah taky.

3584    Mornštajnová Alena:  Listopád
1 audiodisk (9 hod., 32 min.) ;
Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký by asi byl váš život, kdyby to v listopadu 1989 dopadlo všechno úplně
jinak? Jaké by asi byly naše osudy, kdyby komunismus neskončil, a my jsme zůstali za železnou oponou
oddělující nás od světa i jeden od druhého?

3585    Honzák Radkin:  I v nemoci si buď přítelem
1 audiodisk (8 hod., 21 min.) ;
Většina z nás se umí dobře postarat o své blízké, když mají problémy nebo zdravotní obtíže, zároveň se
však v takové situaci neumí dobře postarat o sebe. Být sám sobě v nemoci přítelem neznamená, že bychom
měli být sami sobě lékařem. Vyžaduje to však, abychom si dokázali správně poradit ve chvíli, kdy jsme na
křižovatce cest, z nichž jedna vede do nemoci a druhá ke zdraví. Onemocnění jako psychická zátěž staví
člověka před nové problémy a nutí ho přizpůsobit se novým požadavkům a někdy i velmi zvláštním a
neočekávaným podmínkám, to ostatně právě všichni zažíváme.

3586/1,2    Gibney Patricia:  Andělé smrti
2 audiodisky (15 hod., 27 min.) ;
V katedrále je nalezena zavražděná žena a o několik hodin později je objeven oběšený muž. Oba mrtví mají
na vnitřní straně stehna stejné, amatérsky udělané tetování. Ti dva měli cosi společného, jenže co? Případu
se ujímá inspektorka Lottie Parkerová a stopy ji zavedou do kláštera svaté Anděly, bývalého dětského
domova, nešťastně propojeného s minulostí její vlastní rodiny. Zatímco si inspektorka začíná uvědomovat
souvislost mezi současnými oběťmi a nevyřešenými dávnými vraždami, ztratí se dva dospívající chlapci.
Lottie musí najít vraha dřív, než znovu zaútočí.

3587    Hartl Patrik:  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
1 audiodisk (7 hod., 13 min.) ;
První audiokniha Patrika Hartla! Literární předloha stejnojmenného filmu. Nahořklá groteska o čtyřech
kamarádech, kteří se rozhodnou řešit svou krizi středního věku provokativní hrou. Při setkání na třídním
srazu dvacet let po maturitě dojdou k závěru, že jejich životy jsou na hony vzdálené představám, které o nich
měli na gymnáziu. A tak si společně vymyslí úkoly pro osvěžení dávné odvahy a svobodomyslnosti. Co je
náročnější? Svléknout se na veřejnosti donaha, nebo říkat za všech okolností pravdu?

3588/1,2    Neff Vladimír:  Sňatky z rozumu
2 audiodisky (15 hod., 39 min.) ;
Vstupní svazek pětidílné rodové ságy Bornů a Nedobylů je rozmanitým reliéfem Prahy padesátých let
devatenáctého století.

3589    Hudský Petr:  Příhody telátka poplety
1 audiodisk (3 hod., 58 min.) ;
Na statku s maminkou krávou a tatínkem bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko
poplet.



3590    Campisi Megan:  Pojídačka hříchů
1 audiodisk (9 hod., 4 min.) ;
Čtrnáctiletá May je zatčena za krádež a brzy se dozví rozsudek: stane se pojídačkou hříchů. Jednou z
nenáviděných žen, které musejí vyslechnout zpověď umírajících, během pohřebního rituálu sníst jídla
symbolizující hříchy a odcházejícím duším tak umožnit vstup do nebe. Samy však zůstávají poskvrněny
cizími proviněními a jsou odsouzeny k životu na okraji. Když začnou za podivných okolností umírat
královniny komorné a ona musí z rakví sníst hříchy, které mrtvé nespáchaly, rozhodne se May pátrat po tom,
proč ženy musely zemřít a kdo si jejich smrt přál. Příběh o zradě a lsti, o smrtelném tajemství a mlčení, o
ženách mocných i společensky vyloučených, o moci, ale také o zvláštní svobodě, které se těší vyděděnec
bez jakékoli naděje na spásu.

3591/1,2    Du Maurier Daphne:  Mrtvá a živá
2 audiodisky (17 hod., 12 min.) ;
Sugestivní román ze starého šlechtického sídla na anglickém pobřeží o mladé ženě, která se po krátké
známosti provdá za bohatého, nedávno ovdovělého muže. Manželský pár spolu začne žít na manželově
rodinném sídle, kde však mezi ně na každém kroku vstupuje stín jeho oslňující, tragicky zemřelé první ženy.
Vzájemné nepochopení pomine v okamžiku, kdy se oba manželé musí ještě jednou utkat se stínem mrtvé
ženy a společně čelit dramatickým skutečnostem.

3592/1,2    Moriarty Liane:  Manželovo tajemství
2 audiodisky (12 hod., 50 min.) ;
Tři ženy, tři Pandořiny skříňky, jeden společný osud.

3593    Schütze Andrea:  Kamarádi z Medového lesa.
1 audiodisk (1 hod., 57 min.) ;
Tentokrát je to v Medovém lese velmi napínavé. Čtyři statečná zvířátka – laňka Daňka, prasátko Chrochtík,
lišák Míša a mývalka Makovička – pomohou v lese klučinovi, který má potíže s mluvením. Když později
Medovému lesu hrozí nebezpečí, právě on je jedinou nadějí na záchranu. A kamarádi z Medového lesa mu
jako spolehliví pomocníci stojí po boku.

3594    Schütze Andrea:  Kamarádi z Medového lesa.
1 audiodisk (1 hod., 46 min.) ;
V Medovém lese bydlí čtyři zvířecí kamarádi s laskavým srdcem a hebounkou srstí. Kdykoli se některé z dětí
z lesní školky dostane do potíží, hned mu přispěchají na pomoc. Tentokrát pomůžou malému koťátku
ztracenému v lese.

3595    Schütze Andrea:  Kamarádi z Medového lesa.
1 audiodisk (1 hod., 30 min.) ;
V Medovém lese bydlí čtyři zvířecí kamarádi s laskavým srdcem a hebounkou srstí. Kdykoli se některé z dětí
z lesní školky dostane do potíží, hned mu přispěchají na pomoc. Tentokrát pomůžou neposlušné Pavle: ta
se vydá na dobrodružnou výpravu lesem a objeví dva králíčky, kterým hrozí velké nebezpečí.

3596    Schütze Andrea:  Kamarádi z Medového lesa.
1 audiodisk (1 hod., 36 min.) ;
Tenhle les skrývá jedno velké tajemství: bydlí tu čtyři zvířecí kamarádi s laskavým srdcem a hebounkou
srstí, kteří jsou připraveni přispěchat na pomoc, kdykoli má některé z dětí z lesní školky potíže. A ještě že
tak! Davídkovi se totiž první den ve školce hrozně stýská a pomocníky moc a moc potřebuje.



3597/1,2    Deaver Jeffery:  Iluze
2 audiodisky (17 hodin, 52 minut) ;
Další příběh geniálního detektiva Lincolna Rhyma se začíná odvíjet na prestižní hudební škole v centru New
Yorku, kam se po útěku z místa činu uchýlí pachatel vraždy. Policie do několika minut obklíčí uzamčenou
učebnu a chystá se s vrahem vyjednávat. Vzápětí se zevnitř ozve výkřik a výstřel, a tak policisté vyrazí
dveře. Místnost je však prázdná.??Na pomoc jsou povolání Lincoln Rhyme s Amélií Sachsovou a okamžitě
začínají s důkladným šetřením. Ochrnutý Rhyme musí i tentokrát spoléhat na pomoc své přítelkyně, pro
ctižádostivou Amélii by zase úspěšné vyšetření případu mohlo znamenat povýšení. Proti nim však tentokrát
stojí mistrný iluzionista přezdívaný Kouzelník, který si s nimi pohrává a burcuje jejich profesionální ctižádost
prostřednictvím úděsných vražd, jejichž bestialita se neustále stupňuje.

3598    Foglar Jaroslav:  Stínadla se bouří
1 audiodisk (9 hod., 20 min.) ;
Po několika měsících klidu jsou Stínadla opět v pohybu. Nečekaná zpráva o znovunalezeném ježkovi v kleci
spustí smršť nových událostí, vontské hnutí ožije a schyluje se k volbě Velkého Vonta. Pro všechny z
okolních čtvrtí tak začíná být ve Stínadlech opět nebezpečno. To nemůžou Rychlé šípy nechat bez
povšimnutí a samy se pouštějí do pátrání po hlavolamu. Chtěly by totiž získat plánek létajícího kola, který je
v něm ukrytý...

3601/1,2    Bryndza Robert:  Temné hlubiny
2 audiodisky (11 hod., 21 min.) ;
Když dostane detektiv šéfinspektor Erika Fosterová tip, že by klíčový důkaz ve velkém drogovém případu
mohl být ukryt v zatopeném lomu na okraji Londýna, nařídí jeho prohledání. Z hlubin však její kolegové
vyzdvihnou nejen důkazy k tomuto případu, ale i kostru malého dítěte.

3602    Kinsley Erin:  Nalezený
1 audiodisk (11 hodin, 14 minut) ;
Když jedenáctiletý Evan beze stopy zmizí, jeho rodina zažívá nejhorší chvíle svého života -- zejména proto,
že policie i navzdory narůstajícímu tlaku stále nemá ani tušení, co se s ním stalo. O několik měsíců později
se Evan zničehonic najde, je však nesmírně vyděšený a o tom, co zažil, odmítá mluvit. Jeho milující rodina
tuší, že život už nikdy nebude stejný jako dřív. Inspektorka Naylorová dobře ví, že pokud Evanova únosce
nechytí, jsou v ohrožení i další děti. Chlapec však mlčí a ona hraje o čas -- musí zjistit, kdo za únosem stojí.

3603    Paasilinna Arto:  Les oběšených lišek
1 audiodisk (7 hod., 19 min.) ;
Román se odehrává v laponských pustinách. Náhoda svede dohromady tři lidi, které by v "normálním životě"
sotva něco spojovalo, a oni společně přečkají dlouhou laponskou zimu.

3604    Lacey Robert:  Koruna
1 audiodisk (4 hod., 24 min.) ;
Autor ve svém díle oživuje mnoho historických postav a událostí, seznamuje s dějinnými souvislostmi a
zároveň popisuje skutečný život v Buckinghamském paláci či sídle tehdejšího ministerského předsedy
Winstona Churchilla na Downing Street č. 10.

3605    Bauer Jan:  Klášterem obchází ďábel
1 audiodisk (7 hod., 5 min.) ;
Po nečekané smrti Rudolfa Habsburského řečeného Kaše se na český trůn vrátil Jindřich Korutanský,
manžel nejstarší dcery Václava II. Anny Přemyslovny. Melichar z Roupova i nadále zůstává v jeho službách
jako královský soudce, ovšem jeho postavení je velmi nejisté. Nový opat strahovského kláštera Gerard,
původem Francouz, ho požádá o vyšetření záhadných vražd, k nimž u strahovských premonstrátů došlo a
které vypadají, jako by se jich dopustil sám ďábel.



3606/1,2,3    Weir Alison:  Kateřina Aragonská
3 audiodisky (27 hod., 36 min.) ;
Portrét první manželky Jindřicha VIII. bourající mnohé mýty o této hrdé ženě. Ožívá zde charismatická,
nezlomná a odvážná hrdinka, jež na prahu stáří marně bojuje o lásku manžela a budoucnost své královské
dcery.

3607    Cole Daniel:  Imitátor
1 audiodisk (10 hod., 49 min.) ;
Píše se rok 1989. Detektiv Chambers a konstábl Winter pátrají po zločinci se zvrácenou vášní: těla svých
obětí nastylizoval do pozic klasických sochařských děl. Nikdo jim ale nevěří, že jde o sériového vraha.
Během honičky za podezřelým přijde Chambers málem o život. Jeden případ je poté vyřešen, druhý
odložen, vraždy ustanou. Po sedmi letech se k vyšetřování vrací detektiv Marshallová, má k tomu totiž
osobní důvody. Přemluví Chamberse a Wintera ke spolupráci, brzy však zjistí, že vrah se rozhodl svou
"sbírku" zkompletovat a čeká na něj ještě spousta práce.

3608    Baďurová Petra:  Egon děsná psina
1 CD audio (96:31) ;

3609    Pogodová Sandra:  Buď v pogodě
1 audiodisk (5 hod., 58 min.) ;

3610    Goffa Martin:  Bez těla
1 audiodisk (7 hod., 55 min.) ;
Když se jednoho květnového dopoledne notorický zlodějíček Krajka při docela obyčejné vloupačce rozhodne
otevřít i dveře koupelny, netuší, jaká hrůzná podívaná na něj uvnitř čeká. O několik týdnů později po
brutálním útoku sám umírá a detektivům zanechá jen několik zmatených a vystrašených vět o tom, co tehdy
vlastně viděl.

3611/1,2    Blixen Karen:  Vzpomínky na Afriku
2 audiodisky (14 hod., 35 min.) ;
V nitru Afriky, odkud se kdysi do světa rozšířila káva i samo lidstvo, nalézá sotva třicetiletá dánská
intelektuálka nový domov a brzy i jámu lvovou, zvlášť když začne být na všechno sama. Nestěžuje si. Na
šesti stech akrech půdy v nadmořské výšce dvou tisíc metrů pěstuje baronka Blixenová od jara 1914 až do
krize v roce 1931 náročný kávovník a vnímá dění kolem sebe se zjihlostí Seveřanů, kteří tak rádi hledají
lepší já v teplém klimatu. Najatí domorodí Kikujové své „Msabu“ důvěřují, neboť je neváhá léčit, vyučovat a
občas i rozsuzovat, aniž dává najevo převahu bílého etnika, jež si ze země uloupené přírodním národům
dlouho dělalo pouze safari.

3612    Nazarov Petr:  Aloha Molokai
1 audio disk ;
Chcete vědět, kde jsou nejlépe slyšet plesknutí velrybích ploutví o hladinu oceánu? Chcete poznat duchovní
význam havajského pozdravu ALOHA, pocítit vůni gardénií při tanci hula hula anebo stát bosí pod palmami
ve vyhřátém písku a pozorovat západ slunce? Pak si nenechte ujít knihu cestovatele Petra Nazarova "Aloha
Molokai".

3613    Němcová Božena:  Pohádkové poslouchání
1 audiodisk (2 hod., 48 min.) ;
Klasické české pohádky.



3614    Hlavinková Lucie:  Projekt pes
1 audiodisk (1 hod., 53 min.) ;
Vyprávění o Honzovi, který si ze všeho nejvíc přeje mít svého psa. Aby přesvědčil rodiče, vymyslí si
dobrodružný Projekt pes.

3615/1,2    Urban David:  Rozsudek smrti
2 audiodisky (14 hod., 5 min.) ;
Jarda Horák slouží u městské policie, je šťastně ženatý, s manželkou čekají prvního potomka a práci u
mužů zákona je plně oddaný, byť se občas setkává u kolegů s výsměchem kvůli svému dobráctví a
blahosklonnému postoji ke spodině společnosti. Během jedné noční služby jsou s kolegou přivoláni k
potyčce bezdomovců a narkomanů na kraji města, která skončí brutálním znásilněním a vraždou. A přestože
pro většinu přítomných policistů zapadne do dlouhé řady hrůzných zážitků, pro Jardu se noční výjezd stává
předzvěstí nešťastného sledu událostí, které obrátí naruby celou jeho budoucnost. Kolik ran osudu člověk
ustojí, než ztratí veškeré mravní a morální zásady?

3616    Mlynářová Marcela:  Bez bontonu, bez konvencí
1 audiodisk (4 hod., 50 min.) ;
Další z řady knih plodné české autorky, v nichž čtenářkám s nadhledem předkládá své životní zkušenosti. V
souladu s titulem dochází k poučení, že "pokud budeme ignorovat ... svazující konvence, máme šanci prožít
báječný život".

3617    Jindra Jaromír:  Válka královen
1 audiodisk (12 hod., 4 min.) ;
Historický román nás zavádí do doby tzv. války královen Elišky Přemyslovny a její nevlastní matky Rejčky
Polské. Jako každý boj, tak i tento se vede všemi dostupnými prostředky včetně intrik, jedu či zrady.
Nepřehledné situace využívá české panstvo ke vzpouře proti králi Janovi z Lucemburku; ten však v
rozhodující chvíli opouští nejen Elišku, ale i svou zemi, kterou zanechává napospas hrabivosti místní šlechty.
Po bok královny se tak staví zbrojnoš Matouš Rozoumek, který nejenže zachrání život malého kralevice
Václava, ale vyvede Elišku z mnohých nebezpečných situací.

3618    Schlink Bernhard:  Předčítač
1 audiodisk (5 hod., 36 min.) ;
Román se na pozadí osudové lásky mladého chlapce a mnohem starší ženy zabývá otázkou německé viny
za zločiny druhé světové války.

3619/1,2    Mornštajnová Alena:  Slepá mapa
2 audiodisky (13 hodin, 5 minut) ;
Drama života tří žen napnuté mezi vůlí po novém začátku a bezmocí vůči dějinám, vlastnímu „genetickému
kódu“ i osudu líčí vypravěčka s porozuměním, ale současně též s provokativním nadhledem a sebeironií. I
tak lze koneckonců chápat poslední větu románu: „Teď už je to jen na mně".

3620/1,2    Červená Soňa:  Stýskání zakázáno
2 audiodisky (133 min.) ;
Komorní pěvkyně Soňa Červená, česká mezzosopranistka, zahájila svou profesionální operní dráhu po
zkušenosti z Osvobozeného divadla v operním angažmá v Brně, odkud po sedmi letech přešla do Berlína. V
tehdy nejvýznamnějším východoněmeckém operním divadle vytvořila role, které jí otevřely cestu na prestižní
světové scény západní Evropy i Spojených států amerických. Spolupracovala s vynikajícími režiséry a
dirigenty a sama stanula mezi světovou pěveckou elitou.



3621    Bohdalová Jiřina:  Můj život mezi slzami a smíchem
1 audiodisk ;
Jiřina Bohdalová téměř v devadesáti letech vypráví o svém životě.

3622    Rožek Filip:  Gump
1 audiodisk (147:32) ;
Srdceryvné vyprávění očima toulavého psa Gumpa. Syrový a autentický příběh, vystavěný z reálných
zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných psů, odhalování psích množíren a
napravování křivd, kterých se lidé v bezcitné honbě za penězi dopouštějí na nejlepším příteli člověka. Jako
bychom nahlédli do hlavy toulavého psa Gumpa a viděli všechno, co si prožil, jeho očima.

3623    Špitálníková Nina:  Svědectví o životě v KLDR
1 audiodisk (5 hodin, 55 minut) ;
Dění v Severní Koreji bedlivě sledují média a politici po celém světě, přesto se k nám z této země dostává
jen velmi omezené a cenzurované množství informací. Kniha koreanistky Niny Špitálníkové, která přináší
sedm rozhovorů se severokorejskými uprchlíky, proto představuje mimořádně cenný a unikátní příspěvek k
poznání jednoho z nejtužších autokratických režimů na světě.

3624    Výborná Lucie:  Mezi světy
1 audiodisk (4 hod., 42 min.) ;
Mezi světy je výběr z deníků, v nichž nás autorka zavede z rozhlasového studia do mrazivých oblastí
Antarktidy, na vrcholky hor, mezi české vojáky do Afghánistánu nebo na dalekou Havaj.

3625    Marsons Angela:  Tichá modlitba
1 audiodisk (11 hod.) ;
Zmizení Charlie a Amy, devítiletých nejlepších kamarádek, znamená pro jejich rodiny tragédii. Textová
zpráva potvrzuje to, čeho se všichni obávali: obě se staly oběťmi únosu. Další esemeska jim však vyrazí
dech nutí rodiče postavit se proti sobě a bojovat o život svého potomka.

3626    Hawkins Paula:  Pomalu hořící oheň
1 audiodisk (9 hod., 12 min.) ;
Když je na říčním člunu v Londýně nalezen brutálně zavražděný mladík, v centru pozornosti se ocitají tři
ženy, které ho znaly. Laura, temperamentní podivínka, o níž si leckdo myslí, že je nebezpečná, s Danielem
strávila poslední noc před jeho smrtí. Jeho sousedka Miriam ví, že ačkoli Laura odcházela z místa činu s krví
na oblečení, nemusí to ještě znamenat, že je vražednice – hořká zkušenost Miriam naučila, co to znamená,
ocitnout se v nesprávný čas na nesprávném místě. A do třetice je tu Carla, teta zavražděného, která dosud
truchlí nad nedávnou smrtí jiného člena rodiny.

3627    Landsman Dominik:  Karanténa s moderním fotrem
1 audiodisk (5 hod., 19 min.) ;
Moderní fotr, Čeněk a Nataša v karanténě! To si takhle jednoho prosluněného odpoledne dá někdo v Číně
na stojáka u stánku netopýra na loupačku a za pár měsíců, na opačné straně zeměkoule, jste vy zavření
doma, protože venku číhá smrt, šijete roušky a krotíte vášně hyperaktivního školáka, jehož vzdělání
částečně padlo na vás – školy jsou totiž zavřené.

3628    Čepelka Miloň:  Příliš mnoho pohřbů, aneb, Když květiny promluví
1 audiodisk (3 hod., 11 min., 5 sek.) ;
Břitká novela je určena k poslechu i zamyšlení lidem různého věku, neboť zachycuje osudy příslušníků jedné
rozvětvené venkovské rodiny, která osobitým způsobem kopíruje život na české vesnici ve druhé polovině
20. století. Autor ukazuje, kam nás zavádí strach, předsudky a obelhávání sama sebe.



3629/1,2    Caplin Julie:  Kavárna v Kodani
2 audiodisky (11 hod., 14 min.) ;
Úspěšná manažerka Kate má přesně takový život, jaký si vysnila. Pracuje pro jednu z nejlepších PR agentur
v rušném Londýně, je úspěšná, okouzlující a její přítel je tak skvělý. Dokud jí tento skvělý přítel neukradne
nápady, díky nimž je povýšen místo ní. Kate by ráda všem dokázala, že není tak mladá a nezkušená, jak si
všichni myslí. Získat jako nového klienta velkého prodejce dánských bytových doplňků a nábytku je její
šance.

3630/1,2    Bryndza Robert:  Propast smrti
2 audiodisky (10 hod., 20 min.) ;
Soukromá detektivní kancelář Kate Marshallové a Tristana Harpera má svůj první velký případ. Před
dvanácti lety odhalila novinářka Joanna Duncanová politický skandál a poté záhadně zmizela. Většina lidí už
zapomněla, jen Joannina matka stále po své dceři pátrá.??Kate a Tristan vycházejí při svém vyšetřování z
Joanniných složek a poznámek a jdou krok za krokem po jejích stopách.

3631    Matocha Vojtěch:  Prašina
1 audiodisk (8 hod., 9 min.) ;
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině nefunguje
elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti
pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět.

3632    Walliams David:  Nejhorší děti na světě
1 audiodisk (2 hodin, 43 minut) ;
Jste připravení setkat se s nejhoršími dětmi na světě? Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými
holkami! Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno: celý den se válet a koukat na telku. Není divu, že se jí stane
ta hrozná věc, o níž se tady ani nebudeme zmiňovat! Nebo se Slintou Samem slintajícím tak, že se na
školním výletě dostane do strašného průšvihu! A nezapomeňte ani na Brečivou Bertu, ubulenou holku, která
si příšerně vymýšlí.

3633    Santiago Roberto:  Fotbaláci.
1 audiodisk (4 hod., 11 min.) ;
Jmenuju se Francisco, ale všichni z týmu mi říkají Pako. Nedávno mi bylo jedenáct a právě jdu kopat tu
nejdůležitější penaltu v dějinách Soto Alta. Sedmý fotbalový tým Soto Alto není jen obyčejný školní oddíl. My
jsme mnohem víc. My jsme Fotbaláci! Máme dohodu: nikdo a nic nás za žádnou cenu nerozdělí. Vždycky
budeme hrát spolu. Ať se děje cokoli. Takže když se stalo to, co se stalo, neměli jsme jinou možnost než
začít jednat: zapojit mozkové závity a přijít na kloub té nejpodivnější záhadě, jakou kdy kdo ve fotbale zažil.
Jak může rozhodčí usnout uprostřed zápasu? Jak můžou usnout dva rozhodčí ve dvou zápasech?

3634    Ransome Arthur:  Boj o ostrov
1 audiodisk (12 hod., 24 min.) ;
Příběh, ve kterém se prázdninová hra u jednoho z jezer v tzv. Jezerní oblasti v severozápadní Anglii změní s
přispěním dětské fantazie na boj o malý ostrov Divokých koček, který leží uprostřed jezera. Mezi dětmi se
tak zrodí přátelství na mnoho let. Ransome ve své knize dále vypráví o životě ve stanovém táboře, o boji s
pirátem kapitánem Flintem, o plachtění na jezeře a o celé řadě dalších příhod, které spolu Vlaštovky a
Amazonky zažívají.

3635    Palán Aleš:  Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp
1 audiodisk (3 hod., 40 min.) ;
Je to známý vtip: Chcete Boha pobavit? Vyprávějte mu o svých plánech. Ale možná se stejně dobře baví,
když si čte dalších čtyřicet Palánových rad, jak má vylepšit svět ještě o něco víc.



3636    Zibura Ladislav:  Prázdniny v Česku
1 audiodisk (11 hod., 3 min.) ;
Za dobrodružstvím není třeba létat přes půl světa! Stačí procestovat rodný kraj a dobře se dívat. Vydejte se
s Ladislavem Ziburou na dvouměsíční jízdu po českých luzích a hájích a připomeňte si, v jak rozmanité a
krásné zemi žijeme.

3637    Klevisová Michaela:  Prokletý kraj
1 audiodisk (10 hod.) ;
Jelení Horou se několikrát prohnaly dějiny plné nenávisti a zmaru. Vesnička ukrytá v pošumavských lesích
dodnes není ideální místo k životu. Gerdu s dcerou k návratu sem přiměl jenom rozvod a nedostatek peněz.
Z jednotvárnosti ji vytrhne až seznámení s Lindou, která tu pátrá po minulosti své rodiny. Vzápětí ale ve
vesnici za podivných okolností někdo zemře... a zločin oběma ženám pomůže odhalit staré tajemství, které
nikdy nemělo vyjít na povrch.

3638    Bernatský Vojtěch:  Jak dostat tatínka do karantény
1 audiodisk (6 hod., 3 min.) ;
Vojtěch Bernatský neztrácí dobrou náladu ani v časech pandemie – aspoň tak může strávit více času se
svými milovanými dětmi. A že je to někdy na zbláznění? Lepší zbláznit se spolu s celou rodinou, než zešílet
sám! Nadšený dvojnásobný tatínek vypráví další zábavné historky, které se tentokrát odehrávají v nelehké
době.

3639    Třeštíková Radka:  Osm
1 audiodisk (12 hod., 52 min., 31 sek.) ;
Jednu březnovou sobotu je nalezena postřelená mladá dívka. Michaela zůstává v bezvědomí a policie je při
vyšetřování bezradná. Kdo čin spáchal a proč? Snoubenec, nejlepší kamarádka, někdo z rodiny, kde hlídala
děti? Vysvětlení nepřichází ani po probuzení z kómatu. Michaela si totiž osudný den nepamatuje.

3640    Třeštíková Radka:  Veselí
1 audiodisk (10 hodin, 45 minut) ;
O návratu domů... Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, přešlapovat na místě, anebo
se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K
rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.

3641    Christie Agatha:  Oznamuje se vražda
1 audiodisk (8 hod., 48 min.) ;
Další z detektivních příběhů Agathy Christie nás zavádí do malého anglického městečka Chipping Cleghorn.
Poklidný život jeho obyvatel rozvíří inzerát otištěný v místních novinách – je v něm oznámen zločin, dokonce
hrdelní. V určenou dobu a na určeném místě se pak události seběhnou tak, že je může objasnit jen jistá
všímavá a energická dáma, vyzbrojená staromódní kabelkou, pletacími jehlicemi a zvídavýma očima.

3642    Whitton Hana:  Adam ze Zbraslavi a případ královského levobočka
1 audiodisk (8 hod., 38 min.) ;
Mladý šlechtic Adam, člen družiny českého krále Václava III. a králův přítel a důvěrník, je povolán ke
královskému dvoru, aby zde řešil řadu záhadných případů.

3643    Hlavinková Lucie:  Kdo šije u Podolské
1 audiodisk (7 hod., 1 min.) ;
Salon Podolská býval v dobách své největší slávy spojován s elegancí a luxusem. Po znárodnění v roce
1948 zde díky protekci Marty Gottwaldové mohla bývalá majitelka zůstat zaměstnána na podřadné pozici.
Na osudech lidí spojených se salonem můžeme sledovat dobu, kdy modely z pařížských přehlídek vystřídaly
rudé šátky a vykasané rukávy údernic.



3644/1,2,3    Mitchell Margaret:  Jih proti Severu.
3 audiodisky (27 hodin, 38 minut) ;
Na jaře 1861 je šestnáctiletá Scarlett O’Harová svéhlavička k pohledání i na jižanské Floridě, jejíž mocipáni
hledí na reformy Yankeeů s přezíravostí. Rozmazlená holka z plantáže Tara má vždy to, nač si ukáže – jen
sečtělého Ashleyho ne, protože ten už dal slovo Melanii. Když ji mladík slušně odmítne, nepomůžou uražené
Scarlett ani trucovité vdavky za jiného, ba ani její příkladná buldočí vytrvalost. Její potupě navíc nechtěně
přihlížel chlapík ze stejného těsta: pro místní honoraci nepřijatelný solitér, drzoun a dobrodruh Rhett Butler,
jehož dravčí metody by hrdinka ráda zkoumala víc.

3645    Vondruška Vlastimil:  Zločiny na dvoře císaře Karla IV.
1 CD audio (57:33) ;
Ďáblův nápoj, první ze zamýšlené série her s mistrem teologie Damiánem a císařským notářem Jakubem ze
Zbyn, nabídne setkání se zločinem a úkladnou vraždou v době panování Karla IV. přesně ve Vondruškově
stylu.

3646/1,2    Rudiš Jaroslav:  Winterbergova poslední cesta
2 audiodisky (15 hodin, 45 minut) ;
Jan Kraus je pečovatel a v Berlíně se stará o umírající. Pochází z Vimperku, od roku 1986 žije v Německu. S
umírajícími tráví poslední chvíle jejich života. Někdy to jsou jen dny, jindy týdny, málokdy měsíce. Jedním z
těch, které převáží na druhý břeh, je Wenzel Winterberg, rodák z Liberce, který je stejně starý jako tamní
krematorium i Československá republika.

3647/1,2    Bryndza Robert:  Do posledního dechu
2 audiodisky (10 hod., 38 min.) ;
Šaty nasáklé krví, víčka násilně zavřená. Tak vypadá mrtvá dívka v kontejneru. Detektiv šéfinspektor Erika
Fosterová je sice na místě nálezu jako první, případ ovšem nespadá pod její kompetenci. Tento fakt ale
Eriku nedokáže zastavit.

3648    Válková Veronika:  Karel IV.
1 audiodisk (5 hod., 18 min.) ;
Když Bára na půdě domu, kam se s rodiči přestěhovali, našla starý atlas, vůbec netušila, jaké skrývá
tajemství. S jeho pomocí se dostala na francouzský královský hrad ve 14. století, seznámila se s výrostkem,
z nějž se vyklubal budoucí císař Karel IV., a dokonce se zapletla do únosu s velmi překvapivým rozuzlením.

3649    Grisham John:  Vražda na ostrově Camino
2 audiodisky (10 hod., 21 min.) ;
Horký písek, vychlazené drinky a mrazivá vražda! Na ostrově Camino se může stát cokoliv. Dokonce i
vražda během řádění hurikánu. A nic nezničí stopy tak spolehlivě jako běsnění tropické bouře… Bruce
Cable, majitel knihkupectví na floridském ostrově Camino, si je jistý, že jeho starý kamarád Nelson Kerr
nezemřel kvůli hurikánu.

3650    Jindra Jaromír:  Jed pro kralevice
1 audiodisk (10 hod., 8 min.) ;
Dvanáct mužů z blízkosti kralevice Karla zemřelo na hostině pořádané v augustiniánském klášteře v italské
Padově. Kdo a proč se pokusil odstranit prvorozeného syna českého krále? Měla zamýšlená vražda něco
společného se snahou Jana Lucemburského vytvořit signorii pod zástavou českého lva? Dobrodružné tažení
po severoitalských městech končí nezdarem a Karel po jedenácti letech přijíždí do vydrancovaných Čech.



3651/1,2    Moriarty Liane:  Sedmilhářky
2 audiodisky (14 hod., 11 min.) ;
V poutavém příběhu o síle přátelství a mateřské lásky není nouze o překvapivé zvraty a temná tajemství, s
nimiž se nelze bez obav svěřit ani těm nejbližším.

3652/1,2,3    Mitchell Margaret:  Jih proti Severu.
3 audiodisky (28 hod., 13 min.) ;
Ubránit domovskou Taru byl pro Scarlett odjakživa cíl veškerého snažení, jelikož rodná hrouda je pro Jižana
posvátná. Nic na tom nezmění ani nouze za poválečné rekonstrukce Jihu (1865–1877) během
prezidentování generála Granta, ani salonní názor, že podnikání se pro řádnou ženu nehodí. Yankeeská
armáda tuhle svéhlavičku neporazila – a nějaké tlachy tuplem ne. Neohrožená hrdinka nadále vyznává
právo žít si po svém všemu navzdory, tudíž přebírá sestře nápadníka Franka a jemu krátce nato také otěže
rodinného podnikání.

3653     Dětské detektivky s hádankou
1 audiodisk (2 hod., 3 min.) ;
Deset původních českých detektivních příběhů pro děti s hádankou. Hlavními hrdiny povídek jsou osmiletý
Petr a dvanáctiletá Pavla, sourozenci, kteří si říkají „Pátrači“. Stávají se svědky nebo přímo účastníky
vyšetřování různých kriminálních případů a často napomůžou odhalení pachatele.

3654    Kirschner Miloš:  Spejblova a Hurvínkova učebnice jazyka českého.
1 CD audio (55:13) ;
Hurvínek dělal v diktátech spoustu chyb, což paní Kateřinu rozčilovalo, a tak se Hurvínek se Spejblem a
Máničkou rozhodli, že v rámci sebevzdělávání vytvoří učebnici jazyka českého a dají ji paní Kateřině –
Bábince – k narozeninám. V prvním díle Bábinku „učili“ všichni tři a zadali jí také domácí úkol. V dalších
částech řady žactva rozšířil Spejbl a svéráznými učiteli se stali Hurvínek s Máničkou.

3655    Kirschner Miloš:  Spejblova a Hurvínkova učebnice jazyka českého
1 CD audio (51:00) ;
Tři lekce z původně osmidílného seriálu, který byl posledním rozsáhlejším rozhlasovým počinem Miloše
Kirschnera.

3656    Molière:  Lakomec
1 CD audio (77:13) ;
Jedno z vrcholných děl francouzského klasicismu. Lichvář Harpagon, hlavní postava této hořké veršované
komedie, se stal synonymem pro lakomce. Ale ani jeho rodina neoplývá skvělými charaktery.

3657/1,2,3    Lednická Karin:  Šikmý kostel.
3 audiodisky (25 hodin, 37 minut) ;
S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v
závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa nastávají zlaté časy, v
Karvinné – jak se nyní město jmenuje – se stále významně projevují důsledky předešlého dramatického
dění.

3658     Nepříliš šťastná rodina

3659    Whitton Hana:  Sedmý hřích se trestá smrtí
1 audiodisk (5 hod., 55 min.) ;



3660/1,2    Bryndza Robert:  Chladnokrevně
2 audiodisky (11 hod., 18 min.) ;

3661     Boj slepého krále

3662     O Zoubkové víle a další pohádky
1 CD audio (77:49) ;
Zábavné pohádky a příběhy, v nichž se posluchači dozvědí, proč je důležitá péče o zoubky.

3663/1,2    Červenák Juraj:  Anděl v podsvětí
2 audiodisky (17 hodin) ;
Pokračování řady historických detektivek o kapitánu Steinovi a notáři Barbaričovi. V Praze zuří mor a císař
Rudolf II. se s celým dvorem přestěhoval do Plzně. Pověst tohoto mravopočestného, panovníkovi oddaného
města však ohrožuje série zločinů. Nejprve se záhadně ztratil synovec ruského velvyslance Vlasjeva, který
přijel vyjednávat jménem cara Godunova. Stopy vedou k osobám vysoce postaveným, a tak se rozbíhá
nebezpečné pátrání, ve kterém nescházejí umučení andělé, tajné bratrstvo zhýralých kacířů, alchymisté
dvou tváří, vražední špióni a démon.

3664    Červenák Juraj:  Mrtvý na pekelném vrchu
1 audiodisk (9 hod., 30 min.) ;

3665/1,2,3    Tučková Kateřina:  Bílá Voda
3 audiodisky (28 hodin, 46 minut) ;
Rozsáhlý román, ve kterém se prolíná příběh mladé ženy z počátku 21. století s událostmi spjatými s
temným obdobím kláštera Bílá Voda, kde během náboženské perzekuce za komunistického režimu byly
násilím internovány řeholnice.

3666/1,2,3,4    Haratischwili Nino:  Osmý život (pro Brilku)
4 audiodisky (43 hodin, 47 minut) ;
Na počátku 21. století vypráví Nica, Gruzínka žijící v Německu, své neteři Brilce příběh její rodiny. Od roku
1900, přes Gruzii, Rusko i Evropu, na pozadí komunismu, fašismu i dalších dějinných zvratů se odvíjejí
osudy, tragédie, lásky i nenávisti střídajících se generací Ničiny a Brilčiny rodiny, vše nahlíženo očima jejích
ženských příslušnic.

3667    Soukupová Petra:  Pod sněhem
1 audiodisk (10 hod., 32 min.) ;
Zdánlivě běžná situace: Tři sestry nasedají jednoho dne do auta a vyrážejí k rodičům na oslavu otcových
narozenin. Blanka se dvěma dcerami, miminem a psem, Olina se synem a ipadem, Kristýna s kocovinou. V
plném autě se však spolu s nimi ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné sny a
frustrace, a atmosféra už po několika kilometrech jízdy houstne. A to ještě žádná ze sester netuší, že další
nepříjemnosti je čekají v domě rodičů.

3668/1,2,3,4,5    Follett Ken:  Pilíře země
5 audiodisků (49 hod., 39 min.) ;



3669/1,2    Austen Jane:  Pýcha a předsudek
2 audiodisky (14 hod., 36 min.) ;
Příběh z prostředí vyšších vrstev anglické venkovské společnosti 19. století líčí osudy rodiny Bennetových,
jejíž pět dcer na vdávání nutí matku k horečnému shánění ženichů.

3670/1,2    Deaver Jeffery:  Dvanáctá karta
2 audiodisky (19 hod., 11 min.) ;
Středoškolačku Genevu se v knihovně pokusil někdo zavraždit. Profesionální zabiják sice napoprvé neuspěl,
ale nikdo nepochybuje o tom, že to zkusí znovu. Vyšetřování případu se ujímá na vozík upoutaný
kriminalista Lincoln Rhyme spolu se svou partnerkou Amélií Sachsovou, která je jeho očima i rukama.

3671/1,2    Klevisová Michaela:  Kroky vraha
2 audiodisky (12 hod., 34 min.) ;
Josef Bergman vyšetřuje vraždy ve vilové čtvrti. V pražském lesoparku byla v noci uškrcena mladá žena.
Novinářka Julie Kellerová je zřejmě poslední, kdo s ní před vraždou mluvil. Oběť se navíc nápadně podobala
její dceři Kláře. Byla to náhoda, nebo měl vrah spadeno na někoho jiného?

3672    Poncarová Jana:  Cyklistka
1 audiodisk (11 hod., 36 min.) ;
Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její dobrodružná
povaha jí však velela jinak. Z divokého děvčete vyrostla sebevědomá žena, která na kole zcestovala kus
světa. Své stáří Blanka pak tráví v chátrajícím rodném zámečku v jihočeských Bratronicích. Sleduje, jak
známý svět kolem ní mizí. Až díky studentce žurnalistiky Kláře ožívají vzpomínky na Blančin dávný pestrý
život – i na její osudovou lásku, po které jí zůstal jen nikdy nepřečtený dopis.

3673     Logopedické písničky
1 audiodisk (25:59) ;
Logopedická cvičení na melodie známých lidových písniček? To je ono! Výběr písní na CD ke stejnojmenné
knize nazpíval herec Petr Stach.

3674    Minier Bernard:  Lov
1 audiodisk (12 hod., 43 min.) ;
Existuje temnota, kterou nerozjasní ani slunce. Sedmý případ kriminalisty Servaze. Jasná záře úplňku
osvětluje hranici lesa, ze kterého se vynoří vyděšený jelen. Není to ale obyčejné zvíře… jeho oči jsou lidské.
Kriminalistu Martina Servaze přivolají na místo nehody, kde auto srazilo nahého muže s jelení hlavou. Muže,
který má na hrudi vypálené slovo „spravedlnost“. Ať už to znamená cokoli, jedno je jasné – v lesích
francouzského Ariege se stal lovnou zvěří člověk. A to je pouze začátek děsivých událostí, které se daly do
pohybu.

3675/1,2    Minier Bernard:  Údolí
2 audiodisky (12 hod.) ;
Malá vesnice v srdci Pyrenejí je po sesuvu půdy naprosto odříznutá od okolního světa a zdejší obyvatele
navíc děsí sériový vrah, který za sebou nechává znetvořené oběti. Kriminalista Martin Servaz čelí
disciplinárnímu řízení, přesto se do případu pouští. Nemůže jinak - v izolovaném údolí uvízla i jeho bývalá
partnerka Marianne. Dokáže vyšetřovatel najít pachatele dřív, než dojde k dalšímu neštěstí?

3676/1,2    Regan Lisa:  Pohřbené kosti
2 audiodisky (9 hod., 38 min.) ;
Detektiv Josie Quinnová se těší na poklidnou večeři se svým přítelem Noahem u jeho matky. Když k ní však
přijedou, najdou ji za domem na zahradě. Bez známek života a s ústy plnými hlíny.



3677    Whitton Hana:  Kněžna Ludmila
1 audiodisk (4 hod., 56 min., 7 sek.) ;
Ludmila se s radostí podvolí otcovu přání a provdá se za přemyslovského knížete Bořivoje. Když se jim
narodí syn, jejich štěstí se zdá být úplné. Zdání však klame: někdo touží nejen po Bořivojově knížecím titulu,
ale také po jeho krásné a urozené manželce Ludmile.

3678/1,2    Bryndza Robert:  Smrtící tajnosti
2 audiodisky (10 hod., 26 min.) ;
Jednoho mrazivého rána nalezne po probuzení matka svou dceru v kaluži krve a zmrzlou na malé
předzahrádce. Kdo mohl provést takovou věc – zavraždit oběť na prahu jejího vlastního domu, ještě k tomu
na Štědrý večer? Po posledním, velmi bolestném případu se Erika Fosterová cítí zranitelná, ale nakonec se
rozhodne, že se ujme i tohoto vyšetřování.

3679    Christie Agatha:  Letní záhady
1 audiodisk (9 hod., 17 min.) ;
Nově sestavená sbírka detektivních povídek.

3680    Chlupová Danuta:  Jizva
1 audiodisk (6 hod., 39 min.) ;
Katarzyně je přes čtyřicet a za celý život nevytáhla paty z rodného Polska. Teď však má pro svou firmu
otevřít novou pobočku v Ostravě. Od studenta Martina, kterého zaměstná jako tlumočníka, se dozví o
tragické historii blízké vesnice Životice. Katarzyna dojde k názoru, že dávný nacistický masakr může mít
spojitost s její devadesátiletou tchyní. Na vlastní pěst rozjede pátrání - netuší ale, že pro vztahy v její rodině
to může mít osudové následky.

3681    Vondruška Vlastimil:  Dům ztracených duší
1 audiodisk (8 hod., 55 min.) ;
Dcera alchymisty Giovanniho da Ponte Fiorella spolu se svými přáteli tentokrát vyšetřuje v domě U
Bezhlavého kohouta v Templové uličce, o kterém se říká, že je prokletý. Kdysi v něm zemřela celá rodina na
mor, později v něm jistý pekař zabil svou manželku. Dům zůstal dlouho prázdný, ale pak ho koupil Hanuš,
vzdálený příbuzný sklepnice Lucie. Jakmile se do něj nastěhuje, začnou se dít nevysvětlitelné věci.

3682    Francis Dick:  Cena krve
1 audiodisk (9 hod., 16 min.) ;
Gene Hawkins přichází do styku se zločinem dnes a denně, strach ovšem nemá. Od chvíle, kdy ztratil
milovanou ženu, pro něj život pozbyl smyslu a smrti se vyhýbá vlastně jen proto, aby dostál profesním
povinnostem. Zčásti i proto, aby unikl depresím, je pověřen novým vyšetřováním – americkému příteli jeho
nadřízeného beze stopy zmizel už druhý vzácný plemeník. Z hledání koně, které zpočátku vypadalo spíše
jako mimořádná dovolená v USA, se velmi rychle stane případ, který vyžaduje plné nasazení – a při němž
Gene poznává cenu života.

3683/1,2,3    Di Fulvio Luca:  Dítě, které v noci našlo slunce
3 audiodisky (26 hod., 21 min.) ;
Raühnval, bohaté knížectví ve východních Alpách. Mladý Marcus tam vede privilegovaný život jako syn
zdejšího lenního pána. Až do dne, kdy dojde ke strašlivému krveprolití, při kterém je vyvražděna celá jeho
rodina i všichni ostatní obyvatelé hradu. Marcus přežije díky pomoci Eloisy, dcery porodní báby, a prostí
vesničané ho přijmou mezi sebe.



3684    Vondruška Vlastimil:  Zloději ostatků II.
1 audiodisk (8 hod., 15 min.) ;
Nepředvídané události na cestě do Svaté země strhnou výpravu Martina ze Stvolna mimo vytyčený směr.
Jaká tajemství odhalí rytíři muslimský svět?

3685    Vondruška Vlastimil:  Spiknutí oběšenců
1 audiodisk (10 hod.) ;
Poblíž Benešova u Ploučnice buduje pro panovníka bratranec Marka z Vartemberka hrad Ostrý. Od počátku
stavbu provázejí potíže, a proto Marek požádá o pomoc svého švagra Oldřicha z Chlumu. Jenže dříve, než
se může svých povinností ujmout, je v Benešově zavražděn v noci rychtář a podle jeho ženy to udělali tři
bratři a jejich sestra, kteří byli obviněni z lupičství a večer předtím byli oběšeni v Děčíně. Jenže těla
oběšenců zmizela. Lidé jsou zastrašeni a zvláště s královskými úřady nechce nikdo mluvit. Proti Oldřichovi z
Chlumu se staví i vlivní příbuzní Hynka Berky z Dubé, kteří ovládají statky v okolí. Zlo jako by se vršilo a
přibývají mrtví, zvláště na samotném Ostrém. Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci musí tentokrát volit pátrání
většinou v utajení.

3686/1,2    Vondruška Vlastimil:  Zloději ostatků.
2 audiodisky (16 hod.) ;
Román o mladém zemanovi, skvělém trubadúrovi a příležitostném obchodníkovi s ostatky Martinovi ze
Stvolna se odehrává záhy po návratu z římské jízdy císaře Karla IV. domů. Martin nalézá svou manželku
Johanku, kterou považoval za mr-tvou, jenže osvobodit ji z kláštera není snadné.

3687    Vondruška Vlastimil:  Ještě že nejsem kat
1 audiodisk (9 hod.) ;
Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v renesanční Praze. Román vznikl na podkladě autorovy
stejnojmenné divadelní hry. Hlavními hrdiny nejsou detektivové, známí z jiných Vondruškových románů, ale
zdánlivě nesourodá trojice hrdinů staroměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie.

3688    Devátá Ivanka:  Šťastná za všech okolností
1 audiodisk (5 hod., 27 min.) ;
„Až umřu, kluci,“ říkám svým synům, „chci, abyste věděli, že jsem byla šťastná, protože já dovedla být
šťastná za všech okolností.“ Úspěšná herečka a ještě úspěšnější spisovatelka Ivanka Devátá se po letech
odhodlala k sepsání autobiografie, které se tak dlouho bránila. I když její život nebyl vždycky šťastný, i když i
ji potkávaly problémy, zrady a zklamání, i když i jí bylo často spíš k slzám než k radosti, její talent na štěstí
vždycky zvítězil.




