SEZNAM ZVUKOVÝCH KNIH
1622 MC DONALD, Betty: VEJCE A JÁ
čte: Jaroslava Adamová – 5 kazet
Humoristická knížka líčící trampoty a radosti mladé Američanky, která se učí se
svým manželem farmařit.
1628 JIROTKA, Zdeněk: SATURNIN
čte: Jiří Samek – 3 kazety
Humoristický román je vtipnou satirou na měšťácké mravy.
1629 SHAW, Irwin: LUCY CROWNOVÁ
čte: Blanka Bohdanová – 4 kazety
Psychologická novela o chlapci, jehož životní osud určuje jeho zklamání
matkou.
1631 BRONTE, Charlotte: JANA EYROVÁ
čte: Gabriela Vránová – 3 kazety
Milostný příběh Angličanky, která za viktoriánské éry usiluje o osamostatnění
ženy, aby byla mužovou přítelkyní a pomocnicí.
1632 NĚMCOVÁ, Božena: NÁRODNÍ POHÁDKY
čte: Antonie Hegerlíková – 1 kazeta
Výběr méně známých klasických pohádek sebraných a převyprávěných jednou
z nejoblíbenějších českých pohádkářek.
1633 SAKI: LÉČBA NEKLIDEM
čte: Rudolf Pellar – 1 kazeta
Výbor povídek anglického spisovatele H. H. Mumro, který publikoval pod
pseudonymem Saki. Terčem jeho skvělého vtipu je především noblesní
společnost s konvenční, povážlivě vratkou morálkou.
1635 JEROME KLAPKA JEROME: TŘI MUŽI VE ČLUNU, O PSU NEMLUVĚ
čte: Oldřich Vízner – 1 kazeta
Humoristický román o plavbě tří anglických mladíků po Temži.
71637
HITCHCOCK, Alfred: JEN PRO SILNÉ NERVY
čte: Vladimír Brabec – 1 kazeta
Sbírka 6 detektivních povídek.
1640 KUBEŠOVÁ, Blanka: OD ŠKOLY SE PRÁŠÍ
čte: Hana Maciuchová – 2 kazety
Román psaný deníkovou formou. Hlavní hrdinkou je zdravotně handicapované
desetileté děvče. Určeno pro dospělé posluchače.

1644 ČAPEK, Karel: POVÍDKY Z JEDNÉ KAPSY
1645 ČAPEK, Karel: POVÍDKY Z DRUHÉ KAPSY
čtou: Vlastimil Brodský a Ota Sklenčka – 1 + 1 kazeta
Detektivní a justiční povídky vyvolávající zamyšlení nad tím, co je pravda
a co je spravedlnost.
1646 MUŽI S DÝMKOU I., III.
čtou: Miroslav Moravec, Vladimír Brabec a Ota Sklenčka – 2 kazety
Výběr detektivních příběhů od známých autorů.
1648 BERGER, Jan: KRÁL JEČMÍNEK
čte: Eduard Cupák – 1 kazeta
V hanáckém nářečí převyprávěná stará pověst o hanáckém králi Ječmínkovi
z doby křesťanství.
1649 ČAPEK, Karel: DEVATERO POHÁDEK
čte: Vlastimil Brodský – 1 kazeta
Známé Čapkovy pohádky – Ptačí, Tulácká a Vodnická.
1650 SEKORA, Ondřej: U NÁS V KOCOURKOVĚ
čte: Vladimír Brabec – 1 kazeta
Děti i dospělé rozesmějí příběhy vynalézavých a svérázných kocourkovských
občanů i jejich „moudrého“ starosty.
1652 ŠMÍD, Jan: KDE JSOU HVĚZDY NEJBLÍŽ
čte: Viktor Preiss – 1 kazeta
Povídkový příběh, téměř horor, se odehrává na americkém jihozápadě až kdesi
u mexických hranic.
1655 HAŠEK, Jaroslav: POVÍDKY
čte: Bohumil Bezouška – 1 kazeta
Humoristické a satirické povídky. Autor v nich navazuje na starou tradici
šibalského lidového humoru.
1657 FITZGERALD, Francis Scott: POVÍDKY
čte: Rudolf Pellar – 1 kazeta
Hrdinky těchto povídek jsou oslnivě krásné, úspěšné, bohaté – a pro své
partnery bez výhrady ničivé. Dílo tohoto amerického autora je zrcadlem jeho
osudů.
1662 DOYLE, Arthur Conan: SHERLOCK HOLMES
čtou: Vladimír Brabec, Svatopluk Beneš, Soběslav Sejk a Jiří Samek – 3 kazety
Romány a povídky o velkém detektivovi a jeho pomocníku doktoru Watsonovi.
1701 COLLINS, Wilkie: STRAŠIDELNÝ HOTEL
čte: Renata Honzovičová – 5 kazet
Detektivní příběh z viktoriánské Anglie, plný napětí, tajemství a hrůzy.
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1704 FUGHUM, Robert: UŽ HOŘELA, KDYŽ JSEM SI DO NÍ LEHAL
čte: Petr Oliva – 4 kazety
Knížka, která dává smysl těm nejnepatrnějším věcem života. Je četbou
inspirativní i poznávací – objevuje nám Ameriku zase z jiného úhlu.
1707 GREY, Zane: TAJEMSTVÍ ARIZONSKÉ DIVOČINY
čte: Vladimír Čech – 7 kazet
Tajemný příběh opuštěného údolí na území Indiánů.
1710 HERZOG, Artur: ROJ
čte: Rudolf Pellar – 7 kazet
Strhující román má svým dramatickým dějem blízko k hororu. Podaří se
zneškodnit smrtelné nebezpečí obrovského roje afrických včel?
1711 JAMESOVÁ, Phyllis Dorothy: ČERNÁ VĚŽ
čte: Renata Honzovičová – 9 kazet
Sérii podivných úmrtí v domově pro invalidy se snaží vyšetřit Adam Dalgliesh,
přičemž se sám málem stane obětí cynického vraha.
1717 MC CULOUGH, Colen: PTÁCI V TRNÍ
čte: Hana Makovičková – 18 kazet
Rozsáhlá románová sága o osudech farmářské rodiny v australském Novém
Jižním Walesu, která se stala předlohou i u nás známého televizního seriálu.
1718 MAHMOODY, Betty: BEZ DCERKY NEODEJDU
čte: Hana Makovičková – 13 kazet
Knižní bestseller vypráví autentický příběh matky bojující o své dítě.
Američanka Betty hledá cestu, jak uniknout z nadvlády manžela a prchnout
z Iránu.
1721 SEGAL, Erich: DOKTOŘI
čte: Heda Čechová – 22 kazet
Příběh šesti spolužáků, kteří v 60. letech absolvovali fakultu Harvardu. Román
líčí nejen životní osudy hlavních postav, ale přibližuje i život v nemocnicích.
1724 TAYLOR, David: DRAČÍ DOKTOR
čte: Jiří Kadlec – 7 kazet
Autor vypráví čtrnáct případů ze své jedinečné veterinářské praxe.
1728 VRBA, Jan: BOŽÍ MLÝNY
čte: Hana Makovičková – 6 kazet
Chodský vesnický román. Líčí tragický konec selského rodu, nešťastnou lásku
a spravedlivý trest za spáchané nepravosti.
1888 BRADBURY, Ray: MARŤANSKÁ KRONIKA
čte: Vlastimil Brodský – 4 kazety
Ucelený soubor sci-fi povídek, popisující první cesty pozemšťanů na Mars.
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1889 BASS, Eduard – HAŠEK, Jaroslav: ČESKÉ HUMORESKY
čte: Soběslav Sejk – 1 kazeta
Výběr nejznámějších a nejlepších humoresek – krátkých, vtipných povídek.
1890 SHAKESPEARE, William: SONETY
recituje: Milan Friedl – 1 kazeta
Poezie známého anglického dramatika 16. století za doprovodu anglických
renesančních skladeb pro harfu v podání Libuše Váchalové.
1891 PSÍ KAZETA
čte: Vlastimil Brodský – 1 kazeta
Výběr povídek se „psí“ tématikou od českých autorů.
1892 MAUPASSANT, Guy de: STRACH
čte: Ladislav Mrkvička – 1 kazeta
Povídky s tématem záhady a úzkosti, s nádechem hororu, tajemné příběhy
lidských duší.
1893 KNIHA ESTER
čte: Dana Medřická – 1 kazeta
Ekumenický překlad Bible kralické. Biblický příběh o statečné královně Ester,
která zachránila Židy před pohromou.
1894 STREJČEK, Alfréd: VIVAT COMENIUS
čte: Alfréd Strejček, hudba: Štěpán Rak – 1 kazeta
Citlivě vybrané texty z Komenského „Obecné porady o nápravě věcí lidských“
za doprovodu koncertu pro kytaru, housle, violoncello, lidský hlas a orffovský
instrumentář.
1895 MYŠLENKY Z CITADELY Antoine de SAINT-EXUPÉRYHO
čtou: Vlastimil Brodský, M. Horanský, Antonie Hegerlíková a Gabriela Vránová
– 1 kazeta
Sled beletrizovaných meditací, přemítání o smyslu života, světa, úvahy o
lidském údělu, podobenství o lásce, přátelství, řádu a naději na lepší svět.
1896 DICKENS, Charles: VÁNOČNÍ POVÍDKY
čte: Eduard Cupák – 1 kazeta
Autor jako by si vysnil v povídkách svou představu o tom, jací by lidé měli být.
1897 MARTINEC, Jan: POTKAL KOHN RABÍNOVIČE
převyprávěl: Jan Martinec – 1 kazeta
Soubor rozšířených židovských anekdot – humorně laděných životních
moudrostí.
1898 ZWEIG, Stefan: AMOK
čtou: Ladislav Mrkvička a Jiří Kalužný – 1 kazeta
Brilantní novela o německém koloniálním lékaři, který se protrpí svým
láskyplně nenávistným příběhem až k úplnému sebezničení.
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1899 FIUMIOVÁ, Luisella: JAKO ŽENA NULA
čte: Jana Hlaváčová – 1 kazeta
Italská humoristka rozmarně analyzuje své rodinné problémy a soužití a
pobaví tak nejen „emancipované“ ženy.
1900 MUŽI S DÝMKOU IV.
čtou: Vlastimil Brodský a Vladimír Brabec – 1 kazeta
Další detektivní případy známých autorů.
1901 POSTŘEHOVSKÝ, Petr Axel: O MLUVÍCÍM GOLFÍKU
čte: Jan Potměšil – 1 kazeta
Úsměvné příběhy o mluvícím autíčku pobaví nejen děti, ale i dospělé.
1902 DOYLE, Arthur Conan: SHERLOCK HOLMES III.
čte: Svatopluk Beneš – 1 kazeta
Poslední výborné detektivní příběhy legendárního detektiva.
1903 DOYLE, Arthur Conan: SHERLOCK HOLMES II.
čtou: Jiří Samek a Vladimír Brabec – 1 kazeta
Další povídky, ve kterých slavný detektiv se svým pomocníkem řeší kriminální
případy.
1904 CAPOTE, Truman: SNÍDANĚ U TIFFANIHO I., II.
čtou: Jiří Adamira a Hana Maciuchová – 2 kazety
Brilantní a sympatické dílo. Příběh začínajícího spisovatele a slečny lehčích
mravů se odehrává v New Yorku.
1905 LEACOCK, Stephen: LITERÁRNÍ POKLESKY
čtou: Gabriela Vránová a František Němec – 2 kazety
Ve svých povídkách spisovatel s vlídným humorem postihuje nejrůznější lidské
slabosti, záliby a vysmívá se snobismu a měšťáctví.
1907 LEACOCK, Stephen: KANADSKÉ ŽERTÍKY
čtou: Jiřina Jirásková a Ladislav Mrkvička – 2 kazety
Humorné povídky odkrývající život americké smetánky s jejich ustálenými
zvyky, směšnými životními cíli a absurdními ideály.
1908 LEROUXE, Gaston: FANTÓM OPERY
účinkují známí pražští herci – 2 kazety
Známý příběh s detektivně napínavým a zároveň romantickým dějem
z prostředí pařížské opery. Operní zpěvačku a jejího přítele ohrožuje a děsí
neznámý fantom.
1909 SAROYAN, Wiliam: TRACYHO TYGR
čte: Vlastimil Brodský - 2 kazety
Novela o dospívajícím chlapci vypovídá v podtextu o lidské odvaze k životu,
o potřebě porozumění a lásky.
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1910 BRANALD, Adolf: DĚDEČEK AUTOMOBIL
čte: Boris Rösner – 2 kazety
Klukovské dobrodružství uprostřed kol, převodů a motorů v době, kdy se rodil
pojem Laurin a Klement. Potěší mladší i starší čtenáře.
1911 RÉMY, Jacques: KDYBY VŠICHNI CHLAPI SVĚTA
čte: Miroslav Moravec – 2 kazety
Vybrané kapitoly ze stejnojmenného románu popisují řetěz spojení ze země
do země vytvořený radioamatéry, kteří tak zachránili za pouhých 12 hodin
mnoho lidských životů.
1912 ŠKVORECKÝ, Josef: PRIMA SEZONA
čte: Martin Zahálka - 7 kazet
První ze série románů o studentu Danym Smiřickém a jeho láskách.
1913 KUNDERA, Milan: SMĚŠNÉ LÁSKY
čte: Ladislav Mrkvička - 7 kazet
Povídky vznikající v letech 1958 – 1968. Jejich erotická tématika dráždila
a současně umožnila autorovi kritiku stávající společenské mravnosti.
1914 SHELDON, Sidney: TVÁŘ BEZ MASKY
čte: Zdeněk Lomníček - 5 kazet
Napínavý příběh, jehož hrdina, psychoanalytik Stevens, se snaží proniknout do
myšlení vraha a očistit se od podezření z dvojnásobné vraždy.
1915 SKÁCEL, Jan: JEDENÁCTÝ BÍLÝ KŮŇ
čte: Ladislav Mrkvička - 2 kazety
Kniha drobných próz z autorovy tvorby.
1916 HANSEN, Mark Victor: SLEPIČÍ POLÉVKA
čte: Jiří Čapka - 2 kazety
Povídky a příběhy mají pomáhat čtenářům rozpomenout se, které věci jsou
v životě nejdůležitější – láska, rodina a vděčnost.
1917 NERUDA, Jan: MALOSTRANSKÉ POVÍDKY
čte: Soběslav Sejk a Martin Růžek - 1 kazeta
Známé povídky z prostředí Malé Strany v Praze 19. století.
1918 PAVEL, Ota: NEJEN O RYBÁCH
čte: Vlastimil Brodský – 1 kazeta
Povídky známého českého spisovatele vybrala z pozůstalosti jeho žena Věra.
1919 PAVEL, Ota: VELKÝ VODNÍ TULÁK
čte: Pavel Zedníček – 1 kazeta
Povídky o rybách a rybaření, ale hlavně o lidech z dětství a mládí Oty Pavla.
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1920 ŠKVORECKÝ, Josef: ZE ŽIVOTA LEPŠÍ SPOLEČNOSTI
čte: Ondřej Pavelka – 1 kazeta
Povídky podle textů J. R. Picka uvedených v divadle Paravan.
1921 DUDLEY-SMITH, Timothy: PŘÍBĚHY O PÁNU JEŽÍŠI
čte: Jan Potměšil – 2 kazety
44 příběhů z Nového zákona převyprávěných přístupnou formou. Vhodné
především pro děti, ale i pro dospělé čtenáře.
1923 LEACOCK, Stephen: MALOMĚSTSKÉ POKLESKY
čte: Gabriela Rohrbachová - 5 kazet
Povídky ze života obyčejných lidí malých měst kanadského venkova podané
s laskavým humorem a nadhledem.
1924 CHEVALLIER, Gabriel: ZVONOKOSY
čte: Miroslav Saic - 10 kazet
Humoristický román z jihofrancouzského vinařského městečka, které proslavily
drobné skandály a lapálie místních obyvatel.
1925 COMBY, Bruno: STRES POD KONTROLOU
čte: Hana Makovičková – 5 kazet
Autor, vědec a specialista pro přírodní metody na upevnění zdraví a rozvoj
osobnosti, ve své knize ukazuje, jak je snadné žít šťastně, při plném zdraví
a bez stresu.
1926 KUBÁTOVÁ, Marie: LESK A BÍDA PODNIKÁNÍ
čte: Zdena Černá – 3 kazety
Volné pokračování próz „Lékárna u tří koček. Třikrát denně kapku rosy. Recept
na štěstí.“ Další příhody sympatické lékárnice Mindy, historika Golema a jejich
přátel. Příběh z dnešní doby.
1927 UTHMANN, Jörg von: ATENTÁTY - VRAŽDY S ČISTÝM SVĚDOMÍM
čte: Heda Čechová – 6 kazet
Autor, bývalý diplomat, nyní publicista žijící v New Yorku, uvádí ve své knize
19 nejvýznamnějších atentátů v historii lidstva.
1928 UTHMANN, Jörg von: DIPLOMATÉ - STÁTNÍ AFÉRY OD DOB
FARAONŮ PO SOUČASNOST
čte: Zdena Černá – 6 kazet
Knížka je kompetentním a zábavným průvodcem pro ty, kteří se zajímají o
zahraniční politiku. Ukazuje diplomatickou činnost takovou, jaká skutečně je –
bez přikrášlující aureoly i bez negativních předsudků.
1929 FRANCIS, Dick: DRAŽBY
čte: Jiří Kadlec – 7 kazet
Detektivní příběh z dostihového prostředí.
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1930 FIELDINGOVÁ, Joy: TA DRUHÁ
čte: Helga Čočková – 9 kazet
Strhující psychologický příběh zavádí čtenáře do hlubokých a mnohdy
rozporuplných problémů moderních partnerských vztahů.
1931 SOVÁK, Jiří – KOPECKÁ, Slávka: SOVÁK POTŘETÍ - UŽ MÁM
VIDIVÍNO ANEB ŽIVOT S KOČKOU
čte: František Cimbalík – 5 kazet
Třetí knihu Sovákových vzpomínek autoři zpracovali volně podle vyprávění
a s použitím autorských textů Jiřího Sováka.
1932 SETON, Ernest Thomson: DVA DIVOŠI
čte: Jiří Kadlec – 11 kazet
Dobrodružství chlapce, který žil se svým přítelem Indiánem jako divoch
v přírodě a hodně se přitom naučil.
1933 VIEWEGH, Michal: ZAPISOVATELÉ OTCOVSKÝ LÁSKY
čte: František Cimbalík – 4 kazety
Nový román známého prozaika, zachycující s ironickou nadsázkou krizi
a rozpad manželství očima dospívajících dětí.
1934 HAYFLICK, Leonard: JAK A PROČ STÁRNEME
čte: Hana Makovičková – 14 kazet
Ve své knize se autor nezbývá jen změnami našich stěžejních biologických
systémů v důsledku přibývajících let, ale zkoumá pozvolně probíhající změny
ve způsobu našeho myšlení a cítění, v oblasti sexuálních tužeb, našich
povahových rysů a paměti.
1935 POLEDŇÁKOVÁ, Marie: S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
čte: Gabriela Rohrbachová – 5 kazet
Rodinný příběh, v němž se mísí nezáludný svět dětí s komplikovaným světem
dospělých. Nevšední optimismus a víra, že s humorem se dá život prožít
báječně, jim zajistily trvalé místo mezi bestsellery.
1936 MALAMUD, Bernard: PŘÍRUČÍ
čte: Jiří Bábek – 7 kazet
Příběh židovské rodiny žijící na americkém předměstí.
1937 MRÁZKOVÁ, Daisy: PROČ PLÁČEŠ MUCHOMŮRKO
čte: Yveta Rálková – 1 kazeta
Veselé pohádkové příběhy z prostředí lesa a lesních zvířátek. Pro děti od 3
do 6 let.
1938 MÜLLER, Henri: OBRATNÍK RAKA
čte: Martin Zahálka – 9 kazet
Surrealisticky laděný příběh, jehož hrdinové, bohémští umělci mezi první
a druhou světovou válkou hledají smysl života a sama sebe. Děj je okořeněn
erotickými scénami z francouzských nevěstinců.
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1939 GEORGIEV, Adam – NIEDERLOVÁ, Petra: HANA HEGEROVÁ ...
A LÁSKA KLEČÍ NA HRACHU
čte: Hana Makovičková – 5 kazet
Tato publikace se snaží o hluboký ponor do života umělkyně, jejíž písně
a osobitý projev vytváří zvláštní atmosféru opravdovosti v lásce,
ale i překvapivých trpkých zklamání.
1940 EISNER, Pavel: CHRÁM I TVRZ
čte: Hana Čechová – 27 kazet
Poutavé vyprávění o naší mateřštině, o úžasné kulturní stavbě podobné
chrámu i tvrzi. Krátké kapitoly věcně a utříděně, vtipně, s humorem a ironií,
rozhněvaně i kriticky, ale vždy s láskou a obdivem k vitalitě jazyka popisují a
analyzují to, jak se vyjadřujeme.
1941 SCHWARZENBERGOVÁ, Therese: MÁ CESTA ZPÁTKY DO ŽIVOTA
Vyznání lékařky
čte: Hana Makovičková – 5 kazet
Autorka ve své upřímné výpovědi odhaluje své nitro, nezatajujíc ani pocity
zklamání, deprese či agresivní nálady, jež musela po těžkém úrazu na lyžích
překonávat na své trnité pouti do normálního života.
1942 KING, Stephen: DOLORES CLAIBORNOVÁ
čte: Helga Čočková – 9 kazet
Dolores na konci svého života před soudem vypráví příběh svého manželství,
jehož průběh vyústil v napínavé drama a smrt.
1943 DOSTÁL, Vítězslav: ŠŤASTNÁ PLANETA I. díl ANEB JAK JSEM NA
KOLE OBJEL SVĚT I. díl – Z Prahy na Nový Zéland
čte: Miroslav Saic – 7 kazet
Tato kniha vznikla díky kamarádství. Na kole ji odšlapal a do příručního
magnetofonu nadiktoval Víťa Dostál. Jeho zážitky převyprávěl a do počítače
vepsal Milan Švihálek.
1944 HAILEY, Arthur: DETEKTIV
čte: Helga Čočková – 15 kazet
Napínavý román z oddělení vražd Miamské městské policie zachycuje život a
vztahy lidí nejen u policie, ale i lidí spjatých s řešenými případy. Bestseller.

1945 KORÁN
čte: Jan Hyhlík – 27 kazet
Korán je již třináct století rozhodující a neodvolatelnou autoritou pro celý
islámský věřící svět. Vznikl během asi dvaceti let Muhammadovy kazatelské
činnosti.
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1946 HAMMAN, Joe: PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU
čte: Jiří Kadlec – 10 kazet
Joe Hamman byl zamlada také kovbojem, procestoval Ameriku křížem krážem
a je otcem filmových kovbojek. V této knize vypráví o postupném osidlování
Divokého Západu bez příkras a nadbytečné romantiky.
1947 FRÝBOVÁ, Zdena: MALINKATÝ KRETÉN
čte: H Rychetníková – 12 kazet
V tomto románu prožijí čtenáři s vypravěčkou Elou a jejími dvěma skotskými
teriéry Románkem a Andrýskem řadu humorných dobrodružství.
1948 PÁRALOVÁ, Erika: Z DENÍKU PROFESIONÁLNÍ ŽENY
čte: Miroslav Kovařík – 3 kazety
Prvotina dcery předního českého prozaika Vladimíra Párala je souborem
drobných úvah „ze života“, ukazujících každodenní radosti a starosti
„profesionálky“ v domácnosti.
1949 MASSON, Jeffrey Moussaieff – McCARTHYOVÁ, Susan: KDYŽ SLONI
PLÁČOU - EMOCIONÁLNÍ A CITOVÝ ŽIVOT ZVÍŘAT
čte: Heda Čechová – 10 kazet
Originální kniha, vycházející z mnohaletého bádání a přímého pozorování,
nabízí poutavý obraz emocionálního a citového života zvířat. Je určena laikům
i profesionálům, ale především milovníkům zvířat.
1950 KEJVALOVÁ, Táňa: ŠÍLENÉ BROSKVE A JINÉ ZÁŽITKY
čte: Zdena Černá – 3 kazety
Úsměvné čtení plné pohody zachycuje humorné epizody ze života svobodné
matky (autorka), která sama vychovává své dva syny.
1951 FOGLAR, Jaroslav: KRONIKA HOCHŮ OD BOBŘÍ ŘEKY
I. díl - Skautský rok
čte: Jiří Kadlec – 6 kazet
Tato knížka je jiná, než ostatní knihy Jaroslava Foglara. Nenajdeme v ní
ucelený román, ani cyklus povídek či návodných textů. Jsou tu popsány
příhody, které se skutečně staly Hochům od Bobří řeky.
1952 NA KŘÍDLECH POHÁDEK – Krejčík králem, Čert a Káča
účinkují herci ostravských divadel – 1 kazeta
Dramatizované zpracování známých českých pohádek.
1953 POHÁDKY POD POLŠTÁŘ – Červená Karkulka a 7 dalších pohádek
(pro nejmenší)
čtou: Karel Höger, Dana Medřická a další známí herci – 1 kazeta
Milý poslech nejstarších českých pohádek jako Otesánek, Šípková Růženka,
Perníková chaloupka a další.

10

1954 NEPIL, František: LIPOVÁ ALEJ
vypráví: František Nepil, prův. slovo: Leoš Kosek,
Neopakovatelná atmosféra na nás dýchne z autorského čtení Nepilovy knihy.
Je to hluboké, silné a upřímné vyznání lásky k vlasti. Tato nahrávka je poslední
prací Františka Nepila pro Český rozhlas před jeho smrtí.
1955 BŘEZINA, Josef: DĚTI SLAVNÝCH RODIČŮ
čte: Heda Čechová – 6 kazet
Osudy dětí našich básníků, spisovatelů, hudebních skladatelů, vědců a umělců.
1956 FOGLAR, Jaroslav: KRONIKA HOCHŮ OD BOBŘÍ ŘEKY II. – Tábory
ve Sluneční zátoce a na Zelené říčce
čte: Jiří Kadlec – 7 kazet
Napínavé příběhy chlapců psala autorova fantazie, další vznikaly podle
skutečných událostí, které autor sám zažil.
1957 FRANCIS, Dick: CHLADNÁ ZRADA
čte: Jan Schánilec – 6 kazet
Mladý šéf vyšetřování britského Jockey Clubu pátrá v Norsku po anglickém
jezdci, který se ztratil i s pytlem peněz ze vstupného.
1958 Hanzelka, Jiří – ZIKMUND, Miroslav: TAM ZA ŘEKOU JE ARGENTINA
čte: Heda Čechová – 15 kazet
Cestopis věhlasných českých cestovatelů je věnován putování po zemích
Latinské Ameriky.
1959 KNITTEL, John: VIA MALA
čte: Jan Schánilec – 18 kazet
Baladicky pochmurný román švýcarského autora má detektivní zápletku. Líčí
dramatické pátraní po vrazích Jonase Lauretze, notorika a tyrana rodiny.
1960 KULÍČEK, Vladimír: I TO SE MŮŽE STÁT... aneb NEVÁŽNĚ O VÁŽNÉM
čte: Vladimír Kulíček – 6 kazet
Výběr z připravované knihy.
1961 ŠABACH, Petr: HOVNO HOŘÍ
čte: Jan Schánilec – 4 kazety
Soubor tří povídek – Sázka, Bellevue, Voda se šťávou. Podle knihy byl natočen
film Pelíšky.

1962 RAKYTKA, Ján: ŽÍT ZAKÁZÁNO
čte: Richard Trsťan – 2 kazety
Tato kniha popisuje životní osudy jednoho z pražských židů, prof. Felixe
Kolmera, od dětství až do konce druhé světové války. Události, místa, postavy a
jména jsou autentické. V knize jsou použity historické materiály.
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1963 ŠVANDRLÍK, Miloslav: KOPYTO, MŇOUK A MAHARADŽOVA POMSTA
čte: Petr Rychlý – 4 kazety
Příběhy určené chlapcům a děvčatům, kteří jsou posedlí dobrodružstvím.
Zaujmou svými podivuhodnými a humornými ději.
1964 NYTROVÁ, Olga: BÝT TAK SVÝM PSEM... aneb veselá i smutná
povídání o pejscích
čte: Helga Čočková – 7 kazet
V této knize se o svých zážitcích s pejsky rozhovořili známí umělci, např.:
K.Fialová, T.Töpfer, V.Postránecký, M.Kubišová, H.Vondráčková, H.Zagorová,
J.Svěcený a mnozí další.
1965 SPINDLER, Konrad: MUŽ Z LEDOVCE
čte: Zdena Černá – 12 kazet
Autor je archeolog a ve své knize se zabývá výzkumem známého nálezu muže
z ledovce.
1966 LUSSEYRAN, Jacques: NALEZENÉ SVĚTLO
čte: Jan Schánilec – 8 kazet
Nevidomý universitní profesor z Paříže v této hluboce humanistické
autobiografické knize líčí dobu svého dětství a mládí. Těžiště díla spočívá
především v zachycení doby druhé světové války, kdy se stal duchovní hlavou
velkého odbojového hnutí mládeže a posléze byl za tuto činnost odvezen do
koncentračního tábora.
1967 GRILLANDI,Massimo: ŽIVOT KRYŠTOFA KOLUMBA
čte: Jiří Kadlec - 11 kazet
Poutavě vylíčená životní pouť prvního objevitele nového kontinentu – Ameriky.
Dozvíme se, jak se stal velkým mořeplavcem, i jaký byl jeho soukromý život.
1968 JAMES, Edward: FRANKOVÉ
čte: Hana Makovičková - 8 kazet
Příběh o tom, jak se z Franků stali Francouzi a proč zaujali v evropské historii
tak významné místo.
1969 LEWISOVÁ, Marcia: SOUKROMÝ ŽIVOT BOŽSKÝCH PĚVCŮ
čte: Hana Makovičková - 8 kazet
Placido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras – to jsou největší pěvci
současnosti. Čtenáři této knihy poznají nejen hvězdné okamžiky těchto tenorů,
ale i jejich slabosti a výstřelky.
1970 SHAW, Irwin: TOMU MÁLO, TOMU NIC 2. díl
čte: Heda Čechová – 14 kazet
Volné pokračování rodinné ságy „Tomu dala, tomu víc“. Shaw zde rozvíjí další
dramatické příběhy rodiny Jordachů, jejich vzestupy a pády, radosti a úzkosti a
celé vyprávění končí jedním velkým otazníkem.

12

1971 PALMER, Michael: DIAGNÓZA: K SMRTI ODSOUZEN
čte: Heda Čechová – 13 kazet
Román plný vypjatých dramatických situací z pohotovostní ordinace s napětím
jdoucím někdy až na ostří nože.
1972 BURNOVÁ, Lucilla: ŘECKÉ MÝTY
čte: Heda Čechová – 3 kazety
Z nepřeberného bohatství řecké mythologie autorka vybrala několik
nejvelkolepějších příběhů: - Hérakleovy práce – Théseus – Trojská válka –
Odysseovo putování – Výprava Argonautů za zlatým rounem – Oidipův tragický
osud. Závěrem se zabývá dědictvím řeckých mýtů pro evropskou kulturu.
1973 KOHOUTOVÁ, Marcela: INTERVIEW SE STRAŠIDLY
čte: Helga Čočková – 1 kazeta
Sedm povídek o strašidlech z různých míst naší republiky.
1974 SAROYAN, William: MAMI, MÁM TĚ RÁDA
čte: Zdena Černá – 6 kazet
Tato knížka je v určitém smyslu slova doplňkem a protipólem autorovy drobné
prózy „Tati, tobě přeskočilo“.
Psychologický román, kde na soužití a konfrontacích matky s malou dcerou
autor s ironickou nadsázkou a obrovskou citlivostí skvěle vystihuje rozdílnost
pohledů dítěte a „dospěláka“ na život a svět kolem sebe.
1975 HAY, Louise L.: MILUJ SVŮJ ŽIVOT
čte: Hana Makovičková – 5 kazet
Knížka není pouhým návodem na autogenní léčení, je cestou k sobě samým.
Snaží se dopomoci k tomu, aby každý v sobě nalezl skutečnou hodnotu, ryzí
lásku a sebedůvěru.
1976 DEAVER, Jeffery: SBĚRATEL KOSTÍ
čte: Jan Schánilec – 11 kazet
Triller odehrávající se v západní části New Yorku, kdy pomatený vrah záměrně
za sebou zanechává stopy, které může vyřešit pouze zkušený kriminalista
Lincoln Rhyme.
1977 HORNÍČEK, Miroslav: JABLKO JE VINNO
čte: Helga Čočková – 6 kazet
Příběh malé společnosti, kde hlavní role hrají manželé František a Marta. On je
výtvarník, ona píše povídky o historických střetnutích, kdy se potkaly či utkaly
dva živly – mužský a ženský.
1978 BOMBECKOVÁ. Erma: JAK (NE)ZVLÁDNOUT CESTOVÁNÍ
čte: Zdena Černá – 5 kazet
Humorné vyprávění o cestování, zvláště americkém. Autorka s humorem
rozebírá nejrůznější potíže, které mohou člověka při jeho rekreačních cestách
potkat.

13

1979 TOLKIEN, John Ronald Reuel: KNIHA ZTRACENÝCH POVĚSTÍ část I.
čte: Heda Čechová – 12 kazet
Soubor sci-fi pověstí připravil k vydání autorův syn Christopher Tolkien. První
část textů, které tvoří mytologii počátků Středozemě. Poprvé se zde objevují
Valar, Ilúvatarovy děti, Elfové a Lidé, Trpaslíci a Skřeti a země, v nichž se
odvíjejí jejich dějiny – Valinor za západním oceánem a Středozemě.
1980 GREY, Zane: VOLÁNÍ KAŇONU
čte: Jiří Kadlec – 8 kazet
Dobrodružný román zobrazuje přerod zhýčkané dívky z New Yorku, jejíž
snoubenec odjede do Arizony a ona v sobě hledá odvahu k životu v tamních
tvrdých podmínkách.
1981 GALUŠKA, Zdeněk: SLOVÁCKO SA SÚDÍ
čte: Zdeněk Galuška – 1 kazeta
8 humorných vyprávěnek ze stejnojmenné knihy čte sám autor. Všechny jsou
doplněny lidovými písněmi v podání známých cimbálových muzik Hradišťan,
Dolňácko a Strážnická cimbálová muzika.
1982 FORSYTH, Frederick: MISTR KLAMU
čte: Jan Hyhlík – 16 kazet
Děj tohoto strhujícího románu se odehrává v 90. letech 20. století v prostředí
britské tajné služby SIS, která má na starosti klamání protivníka, dezinformace
a psychologické operace.
1983 GALUŠKA, Zdeněk: STAŘEČEK PAGÁČ VYPRÁVJAJÚ
čte: Zdeněk Galuška – 1 kazeta
Další veselé historky tentokrát z knihy Slovácko sa nesúdí. Hudební doplňky
jsou od kapely „Strouhalova 7“. Nahrávky byly pořízeny v Čs. rozhlase Brno.
1984 HAŠEK, Jaroslav: OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
čte: Lubor Tokoš – 19 kazet
Geniální satira na militarismus a válku. Titulní hrdina románu, obchodník se psy
Josef Švejk, s klidem, úsměvností a přemrštěnou horlivostí vykonává rozkazy
svých nadřízených tak, že všude působí jen zmatek a vyvolává komické situace.
1985 HORA-HOŘEJŠ, Petr: TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ 1, 2
čte: Hana Makovičková – 39 kazet
Atraktivní průvodce po české historii zachycuje období nejstarších počátků
lidstva až do nástupu Habsburků na český trůn.
1986 METALIOUSOVÁ, Grace: PEYTONŮV HRÁDEK
čte: Jiřina Krupičková – 15 kazet
Na osudech obyvatel Peytonova Hrádku – zdánlivě idylického městečka kdesi
v severozápadní části USA – autorka odhalila řadu negativních jevů amerického
maloměstského života 50. let. Před čtenářem vystupují charaktery pokřivené
pokrytectvím, křečovitým lpěním na tradicích, přehnaným strachem z veřejného
mínění i necitlivostí k starostem ostatních.
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1987 SAROYAN, William: TATI, TOBĚ PŘESKOČILO
čte: Jiří Meduna – 3 kazety
Ústy desetiletého chlapce Arama autor vypráví o vztahu mezi otcem a synem,
o řadě drobných okouzlujících dobrodružství, v nichž se odráží touha odevzdat
a odhalit synovi to nejlepší, čeho se otec v životě dobral.
1988 SCORTIA, Thomas N. – ROBINSON, Frank M.: SKLENĚNÉ PEKLO
čte: Rudolf Pellar – 12 kazet
Námětem románu je požár gigantického mrakodrapu. Autor líčí osudy lidí,
jejichž životy jsou propojeny s existencí budovy, ale i zákulisní praktiky
soukromé stavební společnosti, která pro větší zisk zanedbá protipožární
předpisy a nadto ovlivňuje sdělovací prostředky ve svůj prospěch.
1989 HRABAL, Bohumil: POSTŘIŽINY
čte: Heda Čechová – 3 kazety
Půvabné vyprávění o mladé ženě správce pivovaru v jednom středočeském
městečku na začátku 20. století. Pod pohledem hrdinky ižívá řada místních
figurek a epizod, v nichž jde především o husarské kousky této nezkrotné
mladé ženy, autorovy matky.
1990 HAILEY, Arthur: LETIŠTĚ
čte: Bohumil Švarc – 15 kazet
Děj románu se odvíjí během jediné noci na imaginárním mezinárodním letišti
ve státě Illinois v době, kdy nad jeho územím zuří prudká sněhová bouře.
Do této situace je zasazeno napínavé vyprávění o cestujících ohrožených
při dálkovém letu do Evropy cynickým psychopatem.
1991 SCOTT, Walter: IVANHOE
čte: Jiří Pick – 16 kazet
Historicko-dobrodružný román z Anglie odehrávající se v době vlády krále
Richarda Lví srdce. Nechybí zde stateční rytíři ani krásné dámy jejich srdcí.
1992 WERICH, Jan: ÚSMĚV KLAUNA
čte: Milan Neděla – 7 kazet
Soubor osobitých próz představuje Jana Wericha jako spontáního přirozeného
vypravěče, nadaného vzácným darem humoru. Kniha je rozdělena do 4 oddílů:
najdeme tu povídky z knihy „Lincoln 1933“, proslulé „Italské prázdniny“, dále
populární pohádky pro dospělé i Werichovo osobní hodnocení českých
i světových komiků.
1993 WINSOROVÁ, Katheleen: POUTNÍCI
čte: Hana Makovičková – 26 kazet
Životem kypící obraz Spojených států v letech 1861 – 1881. Autorka tu proti
sobě postavila svět finančníků a spekulantů v New Yorku a svět pionýrů v drsné
přírodě Skalistých hor v Montaně na západě USA.
1994 MITCHELLOVÁ, Margaret: JIH PROTI SEVERU
čte: Heda Čechová – 44 kazet
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Román podává široký obraz myšlení a způsobu života otrokářské společnosti na
jihu USA na počátku šedesátých let minulého století alíčí její rozpad během
občanské války Severu proti Jihu. Ústřední postava díla, dcera bohatého
farmáře, krásná Scarlett O´Harová, lehkomyslná, sebevědomá a prospěchářská
dívka, se vlivem komplikovaných dobových událostí mění v silnou
a cílevědomou ženu.
1995 STEEL, Danielle: OSUDY
čte: Helga Čočková - 10 kazet
Milostný román známé americké spisovatelky nás seznamuje s krásnou a
inteligentní televizní reportérkou. Ta žije sama se dvěma dcerami až do chvíle,
kdy pozná při natáčení interview špičkového kardiochirurga, vdovce se třemi
dětmi. Zamilovaná Mel opouští skvělou kariéru, dům i přátele a stěhuje se
z New Yorku do Los Angeles. V novém prostředí se necítí dobře a když čeká
s Peterem dítě, starším dětem se to nelíbí. Mel odchází a přitom ani neví, zda
chce Peterovo dítě.
1996 HORA-HOŘEJŠ, Petr: TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ V.
čte: Hana Makovičková – 12 kazet
Další pokračování toulkami českou minulostí nás zavádí do časů vlády Marie
Terzie od roku 1740 až do konce napoleonských válek v roce 1815.
1997 DÄNIKEN, Erich von: POSELSTVÍ VĚČNOSTI (Znamení planiny Nazca)
čte: Jan Hyhlík – 4 kazety
Další kniha nejslavnějšího badatele po stopách mimozemšťanů popisuje nové
objevy v Peru na planině Nazca. Poutavé vyprávění plné zajímavostí
ze vzdálených krajů.
1998 DELBÉE, Anne: CAMILLE CLAUDELOVÁ
čte: Helga Čočková - 10 kazet
Životopisný román o krásné, umělecky nadané Camille Claudelové, milence
a „věčné múze“ slavného francouzského sochaře Augusta Rodina, sestře
dramatika a spisovatele Paula Claudela. Je to osobitá, lyrická výpověď o ženě,
jíž všechny dary, kterými byla štědře obdařena, přinesly jenom neštěstí.
Tento příběh nešťastné lásky posloužil jako námět k filmu, divadelní hře
a k napsání této knihy.
1999 BOHDALOVÁ, Jiřina: VYPRÁVÍ KÁJOVI NEJMILEJŠÍ POHÁDKY
1 kazeta
Pohádky O kapru Nácíčkovi a Princezna v husu zakletá převyprávěla podle
knížky F. Háje Jiřina Bohdalová.
2000 BOMBECKOVÁ, Erma: ŽENA: JAK (NE)ZVLÁDNOUT ŽIVOT
čte: Zdena Černá – 8 kazet
V této knize se spojují dvě humoristické novely: „Tráva nad septikem je vždy
zelenější“ a „Domácí rádce tety Ermy“. I zde se spojuje typicky ženký nadhled
a ironie v prožívání běžných denních situací.
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2001 MALÉŘOVÁ, Zuzana: BLANKA BOHDANOVÁ – NESMÍŘENÁ TOUHA
1 kazeta
Jedna z nejuznávanějších českých hereček Blanka Bohdanová v jímavém
portrétu své snachy, spisovatelky Zuzany Maléřové.
2002 STOUT, Rex: NA TOHO UŽ ZAPOMEŇTE
čte: Jiří Kadlec - 7 kazet
Klasický příběh detektivního pátrání po zmizelém synovi oklahomského
obchodníka.
2003 LÍR, Jiří – SIEGEL, Jiří: VE VEDLEJŠÍ ROLI JIŘÍ LÍR
čte: Jaromír Hanzlík - 4 kazety
historky ze života divadelního i filmového herce a malíře Jiřího Líra.
2004 VONDRÁK, Jiří: MIROSLAV DONUTIL „...UPROSTŘED BĚHU...“
čte: J. Doleček - 4 kazety
Autor se v této knížce pokusil přiblížit jednoho z nejtalentovanějších
a nejpracovitějších herců dneška. Snažil se zachytit jeho názory, slabosti,
bolesti, lásky i lidskost a sílu, které provázejí jeho život.
2005 PELC, Jan: ...A BUDE HŮŘ
čte: J. Doleček - 13 kazet
Kontroverzní román o třech dílech Děti rodičů, Děti ráje a Děti cest je o lidech
na okraji společnosti. Autor nám přibližuje pražské podsvětí, prostředí,
ve kterém se pohybují narkomani, prostitutky, recidivisté apod. Snaží se nám
přiblížit i jejich způsob života a životní filosofii.
2006 NOUZA, Jan: RYTÍŘI NADĚJE
čte: Zdena Černá - 5 kazet
Povídky o tělesně postižených lidech a jejich vůli tento handicap překonat.
K nim patří i autor, kterému po úrazu páteře v patnácti letech ochrnuly
končetiny a stal se na doživotí vozíčkářem. Svoje uplatnění našel v psaní
příběhů – nejprve publikoval v časopisech, nyní už vydal několik knih.
2007 BOMBECKOVÁ. Erma: JAK (NE)ZVLÁDNOUT MANŽELSTVÍ
čte: Zdena Černá - 10 kazet
Posmrtný soubor autorčiných nejvtipnějších a nejoblíbenějších časopiseckých
fejetonů vydaných v průběhu tří desetiletí její publicistické tvorby.
2008 STEEL, Danielle: DUCH
čte: Helga Čočková - 11 kazet
Román pro ženy ze současnosti. Dávný příběh o lásce a odvaze pomůže
zklamanému muži najít štěstí.
2009 KŘESŤAN, Rudolf: VÝLOV MÉHO RYBNÍKA
čte: R. Křesťan – 4 kazety
Kniha je výběrem nejlepších a nejúspěšnějších autorových fejetonů z 80. a 90.
let 20. století z jeho osmi vydaných sbírek.
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2010 HORA-HOŘEJŠ, Petr: TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ VI.
čte: Hana Makovičková – 13 kazet
Další díl populárních toulek nám představí příběhy a postavy národního
obrození.
2011 DAWSON, Suleika: NAVZDORY RODIČŮM
čte: Zdena Černá – 19 kazet
Tento román je pokračováním Ságy rodu Forsytů. Děj nás zanese zpět do léta
1939, kdy se ve vzduchu chvěje vyhlášení 2. světové války. Na tomto pozadí se
rozvíjí příběh nejmladších z rodu Forsytů, příběh lásky, které rodiče nepřejí.
2012 STÝBLOVÁ, Valja: MOST PŘES ŘEKU LÉTHÉ
čte: Helga Čočková – 9 kazet
Psychologický román. Osudová láska je po dvaceti letech klíčem ke spletitým
tajemstvím živých a mrtvých. Autroka se zamýšlí nad problémem, má-li člověk
právo vzít si život a jaké důvody ho k tomu opravňují.
2013 ŠKVORECKÝ, Josef: TANKOVÝ PRAPOR
čte: Jan Hyhlík – 8 kazet
Ironicko-sarkastická satira. Fraška odehrávající se na podzim 1951 ve vojenské
posádce v městečku Kobylinec. Tragickým rubem této černé komedie byly
tehdejší protiprávně inscenované procesy, popravy, kriminály a koncentrační
tábory.
2014 TŘEŠŇÁK, Vlastimil: KLÍČ JE POD ROHOŽKOU
čte: R. Honzovič – 14 kazet
Rozsáhlý román známého zpěváka, výtvarníka, prozaika a fotografa nás provází
mnoha městy Německa, USA a Prahou při hledání vlastní paměti a hrdinova
domova. Jsou zde autobiografické zkušenosti osobnosti nekonformního umělce
v Praze a v nedibrovolném exilu.
2015 BRETT, Simon: KDO TO TADY CHODÍ! Další výňatky z Prevítova
deníčku
čte: S. Babčáková – 2 kazety
Fiktivní deníček nemluvněte. Druhý rok úspěšného Prevíta o tom, že svět okolo
skýtá mnoho rozmanitých možností, jak dospělé vytočit, nahnat jim pořádný
strach a při tom si užít nemálo legrace.
2016 BOUČKOVÁ, Tereza: INDIÁNSKÝ BĚH
čte: S. Babčáková – 3 kazety
Trojnovela je složena z útržků složitého života dcery jednoho z českých
chartistů – Pavla Kohouta.
2017 HRUBEŠ ,Josef – HRUBEŠOVÁ, Eva: CIZINCI V PRAZE
čte: Zdena Černá – 5 kazet
Medailony třiceti význačných osobností, které v průběhu staletí navštívily Prahu.
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2018 RIPLEYOVÁ, Alexandra: SCARLETT II.
čte: Heda Čechová – 18 kazet
Román navazuje na nebývalou popularitu „Jihu proti Severu“. Nový domov
nachází Scarlett v Irsku, rodné zemi svého otce Geralda O‘Hary, ale stejně jako
v Atlantě, i tady se dostává do konfliktů se společností svých předků.
2019 ROBINSON, Patrick: LETADLOVÁ LOĎ
čte: Jan Zavřel – 14 kazet
Napínavý román, který se odvíjí na palubě americké letadlové lodi „Thomas
Jefferson“. Čtenář se stává svědkem pletich mezinárodního terorismu.
Pochybné existence ze Středního východu chtějí zničit Spojené státy americké.
2020 BAUER, Jan – FRAIS, Josef – VOLNÁ, Kristina – VOLNÝ, Zdeněk:
TOULKY MINULOSTÍ SVĚTA 1.
čte: Hana Makovičková – 15 kazet
Nahlédneme do dějin od počátků člověka po rozvrat velkých říší v Mezopotámii
a Egyptě.
2021 PUZO, Mario: OMERTA
čte: J. Doleček – 9 kazet
Poslední autorův román z prostředí americko-italského podsvětí
a organizovaného zločinu. Násilná a nepochopitelná smrt mocného šéfa mafie
i tentokrát rozehrává strhující příběh krevní msty.
2022 FRANCIS, Dick: MEZI KOLY
čte: J. Hyhlík – 9 kazet
Dramatický kriminální příběh. Bývalý překážkový jezdec Freddie založí firmu
na přepravu dostihových koní. Práce byla nudná jen do chvíle, kdy najde
v jednom přepravním boxu mrtvého stopaře.
2023 INDRA, Bohuslav: SEVEROMORAVSKÉ POVĚSTI A ZKAZKY
čtou: Buřičová, Krčmová, Moravec – 3 kazety
2024 STÝBLOVÁ, Valja: MOST SEBEVRAHŮ
čte: Helga Čočková – 7 kazet
Volné pokračování knihy Most přes řeku Léthé přináší další nejzáhadnější
případy sebevražd. Autorka vylíčila v psychologické zkratce několik téměř
románových příběhů mrtvých i živých, které spojuje znepokojivý odkaz
sebevrahů: Nikdo není vinen mou smrtí.
2025 BERNFELD, Rainer: OBĚŤ SEKTY
čte: Simona Babčáková – 5 kazet
Začátkem října 1994 šokovaly veřejnost Kanady a Švýcarska hromadné rituální
vraždy a sebevraždy členů do té doby neznámé sekty slunečních templářů.
Tento román je působivým zpracováním hrůzných událostí postavených na
osudu zoufalého otce, který hledá svou dceru, milenku vůdce sekty.
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2026 GOLDSMITHOVÁ, Olivia: KLUB ODLOŽENÝCH ŽEN
čte: Heda Čechová – 15 kazet
Tři kamarádky a současně první a opuštěné manželky, si neumí poradit se
svými obtížemi a řeší je po svém – pasivitou, pitím, přejídáním. Nakonec se jim
podaří zbavit se zlozvyků a všechny zjistí, že ženy nejsou odepsané po čtyřicítce
ani po padesátce a mohou znovu nalézt plnohodnotný život.
2027 SAKJA-PANDITA: POKLADNICE MOUDRÝCH RČENÍ
čte: Zdena Černá – 3 kazety
Kniha indického mudrce a spisovatele plná moudrostí ze života a aforismů.
2028 GRISHAM, John: PARTNER
čte: Jan Hyhlík – 11 kazet
Hrdinou napínavého románu je Patrick Lanigan, společník advokátní firmy.
Nejprve se zdá, že uhořel v autě, poté firmě zmizí z konta mnohamilonová
částka. A když je pak v Brazílii dopaden muž s falešnými doklady, roztočí se
šílený kolotoč žalob, z něhož může vyváznout jen skutečný znalec právnických
kliček.
2029 DOSTÁL, Vítězslav – ŠVIHÁLEK, Milan: ŠŤASTNÁ PLANETA aneb Jak
jsem na kole objel svět II. díl: Z NOVÉHO ZÉLANDU DO PRAHY
čte: Miroslav Saic – 8 kazet
Druhý díl cestopisné knihy, která vznikla díky kamarádství. Na kole ji odšlapal
Víťa Dostál a jeho zážitky převyprávěl Milan Švihálek.
2030 PILAROVÁ, Eva: POTKALA JSEM LÉČITELE
čte: Eva Pilarová – 2 kazety
Známá zpěvačka popu i jazzu vypráví svůj skutečný příběh o setkání s léčitelem
Jaroslavem Doubravou.
2031 CHRISTIE, Agatha: ZÁHADA NA ZÁMKU STYLES
čte: Jan Hyhlík – 6 kazet
Detektivní příběh. Stará paní Ingelthorpová byla otrávena. Kdo je vrah? Jaký je
motiv? Hercule Poirot se svým typickým šarmem na vše přijde...
2032 FOGLAR, Jaroslav: POKLAD ČERNÉHO DELFÍNA
čte: Jiří Kadlec – 6 kazet
Příhody chlapce Standy a jeho kamarádů z turistického oddílu ze Smíchova,
kteří mimo jiné hrají celoroční oddílovou hru o poklad Černého delfína. Tato hra
vrcholí na letním táboře v divoké podtatranské přírodě.
2033 TOULKY MINULOSTÍ SVĚTA 2
čte: Hana Makovičková – 14 kazet
Kniha mapuje zlatou éru dějin starověkého Řecka a civilizací starých Keltů.
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2034 COULTER, Catherine: NOČNÍ STÍN
čte: Zdena Černá – 10 kazet
Romantický příběh krásné zchudlé šlechtičny, která se snaží postarat o tři děti
svého zavražděného snoubence a snáší proto různá příkoří.
2035 HLINOMAZ, Josef: MAJOUCTA (Z neucelených zápisků, z fejetonů
a útržků proslovených nebo použitých tu i onde)
čte: Jan Zavřel – 4 kazety
Kniha vzpomínek je svědectvím o skutečné povaze českého herce
a originálního malíře naivních obrazů.
2036 LEITNER, Thea: S MÝM SRDCEM NELZE SI JEN HRÁT:
pět příběhů o lásce
čte: Hana Makovičková – 9 kazet
Milostné vztahy pěti významných osobností evropské literatury – Byrona,
Lenaua, Flauberta, D´Annunzia a Zuckmayera.
2037 DEVÁTÁ, Ivanka: LÁZEŇSKÁ KŮRA
čte: Renata Volfová – 4 kazety
Úsměvné vyprávění o slastech a strastech lázeňského života.
2038 ŠABACH, Petr: PUTOVÁNÍ MOŘSKÉHO KONĚ
čte: Kamil Švejda – 3 kazety
Deníkové zápisky mladého muže, který je na mateřské dovolené se svým
malým synem.
2039 PUZO, Mario: SICILIÁN
čte: Jan Hyhlík- 12 kazet
Román ze současné Sicílie. Hlavní postavou je mladík, který se ocitne mimo
zákon a stává se vůdcem banditů.

2040 ŠIMÁNEK, Leoš: AMERIKOU OD SEVERU K JIHU - na cestě
od Severního ledového oceánu do Ohňové země
čte: Kamil Švejda – 5 kazet
Kniha zážitků z dvouleté dobrodružné cesty Leoše Šimáčka, českého
cestovatele, fotografa a spisovatele. Tentokrát Amerikou od severu k jihu.
2041 ERICKSON, Carolly: CESTA NA POPRAVIŠTĚ - život Marie
Antionetty
čte: Heda čechová – 13 kazet
Životopis královny, která se jako symbol francouzské monarchie stala obětí
revolučního teroru.
2042 DVOŘÁK, Josef – FORMÁČKOVÁ, Marie: ŠMÁTRÁNÍ V PAMĚTI
Čte: Jan Hyhlík – 4 kazety
Herec Josef Dvořák vypráví o divadle, filmu, hercích i svém životě.
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2043 ALBRIGHTOVÁ, Madeleine: NEJLEPŠÍ ZE VŠECH MOŽNÝCH SVĚTŮ
Čte: Heda Čechová – 24 kazet
Autobiografie bývalé ministryně zahraničí USA nás seznámí s životními cestami
výjimečné ženy a nechá nás nahlédnout do světa vysoké politiky a diplomacie.
2044 SLABIKÁŘ EVROPSKÉHO SPOTŘEBITELE
Čte: Jaroslav Doleček – 1 kazeta
Cílem této elektronické příručky je seznámit české spotřebitele s novými
Spotřebitelskými právy, které získali v souvislosti se vstupem ČR do EU.
2045 ALCOTOVÁ, Louisa M.: MALÉ ŽENY
Čte: Hana Makovičková – 8 kazet
Úsměvné příhody čtyř sester, mladých Američanek se odehrává v době války
Severu proti Jihu. Kromě starostí prožívají dívky běžné holčičí starosti a radosti.
2046 COLLINS, Wilkie: ŽENA V BÍLÉM
Čte: Bohuslav Kalva – 8 kazet
Detektivní příběh. Mladý učitel kreslení se zamiluje do záhadné krásné ženy a
v zájmu o ni postupně odhalí rafinovaného zločince, který usiluje o její velký
majetek.
2047 CRAVENOVÁ, Margaret: SLYŠEL JSEM SOVU ZAVOLAT SVÉ JMÉNO
Čte: Hana Makovičková – 4 kazety
Román soudobé americké autorky je příběhem misionáře, mladého amerického
kněze, přicházejícího do zapadlé indiánské vesnice v severní Kanadě, aby zde
naplnil své životní poslání.
2048 DANINOS, Pierre: ŽIVOT SE SOŇOU
Čte: Jiří Hanák – 4 kazety
Úsměvné a půvabné vyprávění o ženě, která má občas neodolatelnou potřebu
účinně zasáhnout do dění kolem sebe, hlavně však do ryze mužských
záležitostí, což spolu přináší spoustu neopakovatelných situací.
2049 FRÝBOVÁ, Zdena: ROBIN
Čte: Hana Makovičková – 6 kazet
Titulním hrdinou této humorné knížky je pes, který se stal nezapomenutelným
nejen pro svou majitelku, ale i pro její sousedy v okolí Staroměstského náměstí,
pro pejskofily z Kampy a Petřína a v neposlední řadě pro obyvatele jedné
půvabné šumavské vesničky.
2050 CHRISTIE, Agatha: SMRT NA NILU
Čte: Hana Makovičková – 7 kazet
Detektivní příběh, který se odehrává na výletní lodi plující po Nilu. Soukromý
detektiv Herkule Poirot opět bravurně rozluští další záhadnou smrt.
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2051 KUBKA, František: ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNA aneb Devět pražských novel
Čte: Hana Makovičková – 4 kazety
V příbězích středověkých i současných obyvatel Prahy vypráví autor o lásce
zklamané i naplněné, jejichž život ovlivnila autorova nejmilejší zákoutí.
2052 MANDLOVÁ, Adina: DNESKA UŽ SE TOMU SMĚJU
Čte: Hana Makovičková – 7 kazet
Paměti jedné z hvězd našeho filmu pro pamětníky, osobnosti zbožňované a
obdivované stejně tak, jako opovrhované a zatracované.
2053 PITTNEROVÁ, Vlasta: NA GRUNTECH U ZDOBILŮ
Čte: Daniela Bartáková – 5 kazet
Román z vesnického prostředí se odehrává na konci 19. století je určen
především starším čtenářům a vypráví příběh mladého sedláka, dědice velkého
statku, který se „nevhodně“ zamiluje.
2054 ŠOLC, Václav: TÍWANAKU KLENOT AND
Čte: Martin Velda – 5 kazet
Na základě šestiměsíčního studijního pobytu u Indiánů Aymarů na břehu
bolívijského jezera Titicaca, kde se rozkládají gigantické ruiny města Tíwanaku,
se autor pokusil objasnit záhady kolem původu a zániku této obdivuhodné
památky předkolumbovké kultury.
2055 WILDE, Oscar: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Čte: Bohuslav Kalva – 1 kazeta
Humorně tajuplný příběh o strašidle ve starém anglickém zámku je jiskřivou
satirou na šosáctví staré Anglie i na obchodní smysl Američanů, kteří všechno
posuzují především podle hodnoty peněz.
2056 ŠMÍD, Zdeněk: PROČ BYCHOM SE NETOPILI. PROČ BYCHOM SE
NEPOTILI
Čte: Jaroslav Meduna – 9 kazet
Dva humoristické příběhy určené především mladým lidem. První je z prostředí
vodáckého sportu, druhý z vysokohorské turistiky.
2057 CRONIN, Archibald Joseph: LABUTÍ ZÁMEK
Čte: Jiří Škoda – 8 kazet
Romantický příběh, v jehož popředí stojí mladý ctižádostivý lékař, který se
věnuje výzkumům v oblasti preventivního očkování.
2058 ČERNÝ, Jindřich: DANA MEDŘICKÁ
Čte: Heda Čechová – 6 kazet
Jedinečná monografie vynikající herečky Dany Medřické, ve které autor sleduje
složitý vývoj jejího jedinečného talentu a hodnotí její celoživotní dílo.
2059 DURRELL, Gerald: VDÁVÁME MATKU A JINÉ POVÍDKY
Čte: Jaroslav Doleček – 6 kazet
Osm povídek o rodině, zvířatech a autorových veselých zážitcích s přáteli.
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2060 EGER, Ludvík: ČÍNSKÁ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Čte: Jana Scheubová – 2 kazety
O čínských zdravotních cvičeních.
2061 FABRICIUS, Johann: TAJNÝ DENÍK ČÍNSKÉ CÍSAŘOVNY
Čte: Heda Čechová – 8 kazet
Ze svých pobytů v Číně si přivezl autor látku k poutavému románu o proslulé
císařovně Schi Si, žijící a pevnou rukou vládnoucí kolem 19. století.
2062 FISCHL, Victor: JERUZALÉMSKÉ POVÍDKY
Čte: Jiří Škoda – 5 kazet
Soubor povídek a drobných próz, zachycujících atmosféru Jeruzaléma a život
jeho obyvatel.
2063 GARDNER, Erle Stanley: PŘÍPAD ŠŤASTNÝCH NOŽEK
Čte: Alena Pávková – 5 kazet
Detektivní novela.
2064 GORDON, Richard: DOKTOR V DOMĚ
Čte: Jiří Pick – 6 kazet
Humorné vyprávění o životě mediků, kteří se připravují na své povolání.
2065 GRAY, John: MUŽI JSOU Z MARSU, ŽENY Z VENUŠE
Čte: Vladimír Kudla – 2 kazety
Praktický návod, jak zlepšit vzájemné porozumění a dosáhnout v partnerských
vztazích toho, co od nich očekáváme.
2066 HEPBURNOVÁ, Katharine: JÁ. PŘÍBĚHY Z MÉHO ŽIVOTA
Čte: Hana Makovičková – 9 kazet
Kniha přibližuje svět, do kterého se tato herečka narodila, její rodinné zázemí,
začátky na divadle a v Hollywoodu na počátku třicátých let i celou její další
životní cestu.
2067 JAVOŘICKÁ, Vlasta: SKRYTÉ DRAHOKAMY
Čte: Alena Pávková – 7 kazet
Vesnický román odehrávající se na počátku 20. století vypráví o radostech i
neštěstích, lásce i zklamání členů selské rodiny.
2068 KOLOWRAT, Ernest: ZPOVĚDI LEHKOVÁŽNÉHO ŠLECHTICE. 1. díl
Čte: Lubor Navrátil – 5 kazet
Lehce frivolní vyprávění i nostalgicky filozofické rozjímání nad osudem a
životem staré evropské šlechty v podmínkách 20. století.
2069 KRAUS, Ivan: TO NA TOBĚ DOSCHNE
Čte: Petr Oliva – 3 kazety
Knížka humorných povídek, v nichž se autor vrací do dětství.
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2070 KUBELKA, Susanna: KONEČNĚ PŘES ČTYŘICET. Zralé ženě patří svět
Čte: Hana Rychetníková – 4 kazety
Autorka v této publikaci ukazuje silné stránky a přednosti zralé ženy
v rozdílných oblastech. Ukazuje ženám cestu k novému sebevědomí,
nezatíženému starými předsudky a vyvrací strach před stárnutím, jako něco
uměle vyvolaného a zbytečného.
2071 LEGÁTOVÁ, Květa: JOZOVA HANULE
Čte: Věra Galatíková – 3 kazety
Baladický příběh z moravskoslezského pomezí se odehrává na konci 2. světové
války a vypráví osudový příběh mladé lékařky, skrývající se zde před nacisty.
2072 MAUROIS, André: ARIEL aneb SHELLEYHO ŽIVOT
Čte: Hana Makovičková – 5 kazet
Životopisný román věnovaný životu a myšlenkám anglického romantického
básníka Percy Bysshe Shelleyho.
2073 NEPIL, František: JAK SE DĚLÁ CHALUPA
WERICH, Jan: LINCOLLN 1933
Rozhlasová dramatizace – 1 kazeta
Úsměvné vyprávění Františka Nepila o tom, jak si městský člověk kupuje, staví
a opravuje na venkově chalupu.
Soubor Werichových vzpomínek, povídek i pohádek pro dospělé, vzniklých
v době jeho pobytu v Americe.
2074 PAWLOWSKÁ, Halina: ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Čte: Lucie Juřičková – 2 kazety
S inteligentním humorem a nelíčenou sebeironií vypráví hrdinka příběhu o
ženské touze po lásce, kvalitním partnerském vztahu a uspokojivém rodinném
životě.
2075 TANSKÁ, Nataša: VYZNÁTE SE V TLAČENICI?
Čte: Gabriela Vránová – 1 kazeta
Vtipná a cynická kniha užité psychologie o metodách, kterými se dochází k
úspěchu ve společnosti.
2076 VRZÁŇOVÁ, Ája: NA BRUSLÍCH DO SVĚTA
Čte: Hana Makovičková – 3 kazety
Vzpomínky známé krasobruslařky, mistryně světa v letech 1949 a 1950.
2077 WODEHOUSE, Pelham Grenville: PŘÍPADŮ SE UJÍMÁ JEEVES
Čte: Milan Neděla – 6 kazet
Milé a zábavné příběhy, v jejichž podtextu slavný anglický humorista vystihuje
prázdný život vyšší anglické šlechty.
2078 BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin Caron de: LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Rozhlasová hra – 2 kazety
Hra s prvky měšťanské komedie.
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2079 FRANCIS, Dick: MOTIV KONÍ
Čte: Václav Neužil – 2 kazety
Hrdinou detektivního románu je malíř dostihových koní, který pátrá po příčinách
surové vraždy ženy svého bratrance.
2080 Christie, Agatha: Sparkling cyanide
read by Nigel Anthony – 2 kazety
Kriminální příběh z luxusního prostředí Pasadeny. Všichni jsou nedočkaví na
rozřešení záhady, kdo vraždil otráveným šampaňským. Namluveno anglicky.
2081 Christie, Agatha: The secret of chimneys
read by Nigel Anthony – 2 kazety
Na začátku detektivky Agathy Christie se nejprve podíváme do Afriky. Anthony
Cade tu rád opouští nudnou práci místního průvodce a nechává se svým
přítelem-dobrodruhem najmout, aby do Anglie dovezl rukopis pamětí hraběte
Stylptiče a svazek milostných dopisů, které před lety napsala jakási Virginia
Revelová. Po příjezdu do Londýna Anthony záhy zjišťuje, že jeho úkol nebude
vůbec snadný. Anglicky namluveno.
2082 Shakespeare, William: Romeo a Julie – 2 kazety
První tragédie o milencích dvou znepřátelených rodů v italské Veroně, nad
nimiž vládne rodová nenávist, kterou odstraní teprve smrt obou mladých lidí.

DALŠÍ ZVUKOVÉ KNIHY VYDÁVÁ KNIHOVNA A TISKÁRNA PRO
NEVIDOMÉ VE FORMÁTU MP3 NA CD. K JEJICH PŘEHRÁVÁNÍ JE
TŘEBA MP3 PŘEHRÁVAČ NEBO PŘÍSLUŠNÝ PROGRAM
V POČÍTAČI.
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ JE SPOLEČNÉ S HUDEBNÍMI CD

VM 1929 BIBLE: Nový zákon na 19 CD
Matouš 1-28: CD1-2, Marek 1-16: CD3-4, Lukáš 1-16: CD5-6,
Lukáš 17-24: CD7, Jan 1-21: CD8-9, Skutky 1-28: CD10-11, Římanům CD12,
Korintským 1-7: CD13, Korintským 8-13: CD 14, Galatským Efeským CD14,
Filipským CD14, Koloským 1-4: CD15, Tesalinickým1,2 CD 15,
Timoteovi1,2 CD 15, Titovi 1-3: CD15, Filemonovi CD15, Židům 1-13: CD16,
Jakub 1-5: CD16, Petr1,2 CD17, Jan1 1-5 CD17, Jan2 CD17, Jan3 CD17,
Juda CD17, Zjevení 1-22: CD18-19.
VM 1985 PAULOVÁ, Jana: JAK BĚŽET DO KOPCE
Čte: Hana Benešová – celkový čas 4:23:19
Zajímavé reflexe české herečky a zpěvačky z jejích opakovaných cest do Indie
a Nepálu, kam cestovala nejen za exotikou a adrenalinovými zážitky, ale
především ve snaze najít cestu sama k sobě.
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VM 1986

HRUBEŠOVÁ, Eva – HRUBEŠ, Josef: TOULKY PRAŽSKOU
MINULOSTÍ
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 1:42:04
Soubor více než sto let starých kreseb pražských objektů, náměstí a ulic
Doprovázen poutavě psaným textem.

VM 1987

ŠVIHÁLEK, Milan – KAČOR, Miroslav – HÝŽA, Marek:
ZAPOMENUTÉ VÝPRAVY
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 16:35:56
Příběhy mnoha, často zapomenutých, českých cestovatelů, kteří se v průběhu
20. století v touze po dobrodružství vydali poznat svět na vlastní pěst.

VM 1988

OBERMEIER, Siegfried: …A POSTAVIL JÍ CHRÁM
Příběh osudové lásky Ramesse II
Čte: Renata Volfová – celkový čas 19:09:48
Historický román ze starověkého Egypta o zapovězené lásce faraonovy dcery
ke královskému sochaři.

VM 1989 FERMINE, Maxence: ČERNÉ HOUSLE
Čte: Jiří Klika – celkový čas 2:05:13
Snový román je inspirovaný křehkým světem hudby, která pomáhá sblížit
dva přátele v nenapodobitelné atmosféře chátrajících Benátek na sklonku
18. století.
VM 1990 MAHLEROVÁ-WERFELOVÁ, Alma: MŮJ ŽIVOT
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 15:34:17
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.
VM 1991 STOUT, Rex: PRÁVO NA SMRT
Čte: Jiří Plachý – celkový čas 6:25:36
Detektivní příběh.
VM 1992 DAVENPORTOVÁ, Marcia: MOZART
Čte: Heda Čechová – celkový čas 13:41:18
Monografie je citlivým a důkladným průvodcem skladatelovým životem.
VM 1993 COLLINS, Wilkie: ŽLUTÁ MASKA
Čte: Jiří Kadlec – celkový čas 17:44:20
Soubor detektivních novel.
VM 1994 CHRISTIE, Agatha: TŘIKRÁT HERCULE POIROT
Čte: Jiří Škoda – celkový čas 24:33:02
Tři detektivní příběhy: Vražda v Orientexpresu, Vražda podle abecedy,
Smrt staré posluhovačky.
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VM 1995 KAREL IV. Lucemburský: VLASTNÍ ŽIVOTOPIS
Čte: Otakar Brousek – celkový čas 6:57:00
Vlastní životopis krále českého a císaře římského, Karla IV.
VM 1996 SIMENON, Georges: DOKTŮREK
Čte: Jiří Škoda – celkový čas 18:18:18
Rozsáhlý detektivní román o třinácti komponovaných kapitolách, jehož
hrdinou je detektiv amatér, francouzský vesnický lékař.
VM 1997 CARRICK, Peter: BARBRA SREISANDOVÁ
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 8:00:06
Poutavý životopis jedné z nejvýraznějších osobností americké popmusic
a showbyznysu mapuje její závratnou kariéru.
VM 1998 KRAUS, Ivan: ČÍSLO DO NEBE
Čte: Igor Smržík – celkový čas 4:26:38
Další povídková sbírka, ve které autor s humorem a navíc i s potřebným
nadhledem zachycuje historické katastrofy, které v posledních 50 letech
navštívily Československo a zasáhly i jeho rodinu.
VM 1999 BAILEYOVÁ, Hilary: PANÍ ROCHESTEROVÁ
Čte: Renata Volfová – celkový čas 7:40:01
Pokračování slavného románu Ch. Bronteeové Jana Eyrová dotváří osudy
této hrdinky po deseti letech šťastného a klidného manželství.
VM 2000 DAILEYOVÁ, Janet: MAŠKARÁDA
Čte: Lenka Novotná – celkový čas 14:01:15
Román pro ženy s dramatickou zápletkou se odehrává v New Orleansu mezi
jednotlivými příslušníky rodiny bohatého rejdaře.
VM 2001 STANLEY, Henry Morton: JAK JSEM NAŠEL LIVINGSTONA
Čte: Lubor Tokoš – celkový čas 13:11:38
Vyprávění žurnalisty, který byl pověřen vedením výpravy do nitra Afriky
s cílem najít zmizelého doktora Livingstona.
VM 2002 ŠIMEK, Miloslav – FOUSEK, Josef: PUTOVÁNÍ S OSLEM
Čte: Pavel Chovanec – celkový čas 5:36:13
Humoristická vyprávění o prázdninových putováních Miloslava Šimka, Josefa
Fouska a jejich přátel po Šumavě.
VM 2003 VONDRUŠKA, Vlastimil: DÝKA S HADEM aneb tři zločiny…
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 13:22:41
„Dýka s hadem aneb tři zločiny, které vyřešil královský prokurátor Ondřej
z Chlumu léta Páně 1269“
Detektivní román z Čech 13. století, v němž mladý královský prokurátor
Vyšetřuje složitý případ několika vražd.
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VM 2004 VLADYOVÁ, Marina: VLADIMÍR aneb zastavený let
Čte: Hana Rychetníková – celkový čas 7:41:41
Vzpomínky francouzské herečky Mariny Vladyové na život s hercem
a písničkářem Vladimírem Vysockým.
VM 2005 NIŽNÁNSKY, Jožo: ŽENA DVOU MUŽŮ
Čte: František Dočkal – celkový čas 13:16:48
Historický milostný příběh s dobrodružnými prvky je samostatným
pokračováním románu „Čachtická paní“.
VM 2006 WOODOVÁ, Barbara: HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA
Čte: Lenka Novotná – celkový čas 16:10:18
Pestré životní osudy tří mladých žen lékařek, jejichž snahou je především
uspět ve svém náročném povolání.
VM 2041 Doyle, Arthur Conan Sir: 15 případů Sherlocka Holmese
celkový čas 4:21:00
Patnáct detektivních případů Sherlocka Holmese.
VM 2042 Doyle, Arthur Conan Sir: 15 případů Sherlocka Holmese 2
celkový čas 5:02:00
Patnáct detektivních případů Sherlocka Holmese.
VM 2055 Shakespeare, William: Sonety – 6 CD
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.
VM 2066 Hašek, Jaroslav: Škola humoru
Čte: Jiří Štědroň – celkový čas 3:51:44
Výbor z Haškových záludných humoresek.
VM 2070 Mácha, Karel Hynek: Máj
Recituje: Jiří Štědroň – celkový čas 1:11:19
Lyrickoepická básnická skladba, klasické dílo české romantické poezie.
VM 2082 Ruiz, Zafón: Stín větru
Čte: Bořivoj Navrátil – celkový čas 20:01:44
Romantický příběh s prvky gotického románu po tajemném autorovi staré
knihy se odehrává v Barceloně na počátku 20. století a svým dějem zasahuje i
do minulosti.
VM 2083 Simmel, Johannes Mario: Tajný chléb
Čte: Jiří Klika – celkový čas 8:21:20
Nostalgický příběh z poválečné Vídně, kde se několik opuštěných, vyčerpaných
a zklamaných lidí rozhodne postavit vlastní dům.
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VM 2084 Sienkiewicz, Henryk: Křižáci 1,2
Čte: Martin Zahálka – celkový čas 34:42:45
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.
VM 2085 Bernsteinová, Marcelle: Tělo a duše
Čte: Zdena Černá – celkový čas 18:12:47
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.
VM 2086 Kolowrat, Ernest: Zpovědi nevědomého hříšníka díl 3.
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 8:21:20
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.
VM 2087 Krulišová, Jarmila: Andante
Čte: Hana Rychetníková – celkový čas 8:56:01
Životní příběh Vojtěcha Jírovce  hudebního skladatele a kapelníka, žijícího na
přelomu 18. a 19. století.
VM 2088 Řeháčková, Věra: Vyhoštění z ráje
Čte: Hana Rychetníková – celkový čas 5:44:50
Román o rozvedené ženě středního věku a matce dospívající dcery, která
znovu hledá své místo v životě.
VM 2089 Mocnější než meč
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 11:13:06
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.
VM 2090 Richter, Werner: Ludvík II., král bavorský
Čte: Helga Čočková – celkový čas 14:38:33
Životopis bavorského krále Ludvíka II. (nar. 1845) připomíná trochu osobnost
našeho císaře Rudolfa II.
VM 2091 Gardner, Erle Stanley: Případ zakopaného budíku
Čte: Zdena Černá – celkový čas 8:05:42
Detektivní příběh
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VM 2092 Maugham, W. Somerset: Veselice, aneb Kostlivec ve skříni
Čte: Rudolf Pellar – celkový čas 14:38:33
Humoristický román klasika moderní anglické literatury se odehrává v
prostředí londýnské bohémy ve třicátých letech našeho století.
VM 2093 Šimáček, Radovan: Zločin na Zlenicích hradě L.P. 1318
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 8:18:43
Román o vzrušujících příbězích posázavských šlechticů na počátku 14. století
není historickým románem, nýbrž smyšlenkou, detektivkou převlečenou do
středověkého roucha.
VM 2094 Simmel, Johannes Mario: Nechte prosím kytky žít
Čte: Igor Smržík – celkový čas 24:41:37

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.

VM 2095 Brown, Sandra: Dilema lásky
Čte: Igor Helga Čočková – celkový čas 06:44:50
Katharina prchá s dítětem své sestry před nenáviděnou rodinou Manningů.
Netuší však, že se jeden z nich stane jejím osudem.

VM 2096 Kosatík, Pavel: Osm žen z Hradu
Čte: Heda Čechová – celkový čas 17:02:20
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.
VM 2097 Körnerová, Hana Maria: Pán hor 1,2
Čte: Helga Čočková – celkový čas 22:08:43
Romantická sága šlechtického rodu de Braie.
VM 2098 Uher, Jindřich: Janáček – román života
Čte: Heda Čechová – celkový čas 20:16:25
Životopisný román.
VM 2099 Tvrzník, Jiří: Jahody a trnky
Čte: Heda Čechová – celkový čas 10:06:31
Životopis herečky Marie Rosůlkové.
VM 2100 Lofts, Norah: Královna ve stínu
Čte: Helga Čočková – celkový čas 10:49:54
Historický román je strhujícím příběhem o Eleonoře Aquitánské, krásné a
inteligentní ženě, které velký majetek po zemřelém otci otevřel cestu do světa
nejmocnějších mužů.
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VM 2101 Morella, Joe: Paul Newman a Joanne
Čte: Helga Čočková – celkový čas 14:04:21
Kniha o hercích Paulu Newmanovi a jeho manželce Joanne Woodwardové.
VM 2102 Stemberg, Cecilia: Cesta 1,2
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 27:51:39
Vzpomínková kniha podává obraz života rodiny i mnoha dalších členů evropské
aristokracie a společenské smetánky.
VM 2103 Francis, Dick: Kouřová clona
Čte: František Špaček – celkový čas 6:57:23
Detektivní příběh z dostihového prostředí.
VM 2104 Smetanová, Jindřiška: Pozor vyletí ptáček
Čte: Heda Čechová – celkový čas 5:37:07
Detektivní příběh z dostihového prostředí.
VM 2105 Undsetová, Sigrid: Šťastné dny
Čte: Heda Čechová – celkový čas 6:10:38
V knize se autorka vrací do doby svého mládí, kdy s dětmi žila v malém
městečku na severu předválečného Norska.
VM 2106 Durrel, Gerald Malcolm: Chyťte mi Guerézu
Čte: Tomáš Juřička – celkový čas 6:28:39
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
VM 2107 Borniche, R.: Třikrát inspektor Borniche 1,2
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 32:42:10
Rozsáhlý společenskopsychologický román z prostředí mezinárodního plicního
sanatoria uprostřed Alp.
VM 2108 Pokorná, Milada: Dáša Veškrnová - první dáma
Čte: Hana Rychetníková – celkový čas 2:30:17
Neautorizovaný příběh bývalé herečky a manželky prezidenta republiky.
VM 2109 Mann, Thomas: Kouzelný vrch 1
Čte: Heda Čechová – celkový čas 21:56:49
Rozsáhlý společenskopsychologický román z prostředí mezinárodního plicního
sanatoria uprostřed Alp.
VM 2110 Mann, Thomas: Kouzelný vrch 2
Čte: Heda Čechová – celkový čas 17:06:19
Rozsáhlý společenskopsychologický román z prostředí mezinárodního plicního
sanatoria uprostřed Alp.
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VM 2112 Kyncl, Karel: V Buckinghamu otevřeno a jiné reportáže
Čte Rudolf Pellar – celkový čas 11:44:10
Reportáže, fejetony, poznámky a připomínky z Británie.
VM 2113 Uher, Jindřich: Ona a Martinů
Čte: Heda Čechová – celkový čas 10:44:43
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.
VM 2114 Segal, Erich: Gentlemani z Harwardu
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 20:43:57
Román je dramatickým portrétem jedné generace, zobrazené na pěti
příslušnících elitní americké univerzity.
VM 2115 Sienkiewicz, H: Na poli slávy
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 11:18:40
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.
VM 2116 Werich, Jan: Když už člověk jednou je
Čte: František Dočkal – celkový čas 3:02:15
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.
VM 2117 Nepil, František: Satan s prstenem
Čte: František Dočkal – celkový čas 6:24:12
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.
VM 2118 Javořická, Vlasta: Host do domu
Čte: Heda Čechová – celkový čas 4:45:36
VM 2119 Javořická, Vlasta: Žárovky kaštanů
Čte: Heda Čechová – celkový čas 7:22:19
Šest povídek z toho pět se odehrává na malém městě. Jedna povídka je
umístěna do nádherné slovenské přírody.
VM 2120 Carré, John Le: Smileyho lidé
Čte: František Dočkal – celkový čas 15:40:45
Napínavý příběh mistra špionážních románů.
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VM 2121 Roberts, Nora: Vražedná nevinnost
Čte: Jiří Kadlec – celkový čas 21:44:15
Thriller z prostředí jižanského městečka, kde dojde k několika vraždám, se
prolíná s romantickým příběhem lásky krásné houslistky a mladého
plantážníka.
VM 2122 Maurois, André: Adriena, aneb Život paní de La Fayette
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 18:22:02
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.
VM 2123 Minová, Anchee: Císařovna orchidej
Čte: Lenka Novotná – celkový čas 16:11:29
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.
VM 2124 Evans, Nicholas: Zaříkávač koní
Čte: Luděk Nešleha – celkový čas 20:23:23
Pod modrým nebem Montany se setkávají hrdinové příběhu zraněného koně,
zmrzačené dívky, ctižádostivé matky a 'zaříkávače koní', člověka, který dokáže
léčit divoké, neovladatelné koně.
VM 2125 Novák, Zdeněk: Pěti kontinenty
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 22:43:28
Soubor krátkých cestopisných reportáží z nejrůznějších koutů světa, odrážející
autorovy zážitky a poznatky.
VM 2126 Austenová, Jane: Anna Elliotová
Čte: Růžena Meruňková – celkový čas 5:25:28
Román líčí život anglické provinciální šlechty a měšťanstva na rozhraní 18. a
19. století.
VM 2127 Brewer, Chris: Druhý dech
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 20:04:35
Biografický příběh slavného chirurga, který jako první provedl transplantaci
srdce.
VM 2128 B. A.J. : Herci o filmu a filmech
celkový čas 0:42:33
VM 2129 B. A. J. : Paměti carevny Kateřiny II
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 10:03:18
Život, zvyky a vztahy na ruském dvoře z období 1744 – 1758.

34

VM 2130

Borland, Hal: Když legendy umírají

Čte: Hana Makovičková – celkový čas 10:47:35
Současný americký spisovatel se zamýšlí nad osudy Indiánů ve Spojených
státech 20. století.
VM 2131 Borovička, V. P. : Vyzvědačky století
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 17:30:06
Kniha o slavných vyzvědačkách vypovídá zejména o období 1. a 2. světové
války.
VM 2132 Boulle, Pierre: Most přes řeku Kwai
Čte: Karel Houska – celkový čas 4:00:50
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.
VM 2133 Burton, Rosemary: Cesty velkých objevitelů
Čte: Jiří Kadlec – celkový čas 18:22:54
Vyprávění o třiceti slavných výpravách za poznáním světa.
VM 2134 Castaneda, Carlos: Učení dona Juana: cesta poznání Indiánů …
Čte: Libor Terš – celkový čas 9:48:10
Autor popisuje svůj vztah s příslušníkem kmene Yaqui ze severozápadního
Mexika.
VM 2135 Coelho, Paulo: Alchymista
Čte: Richard Honzovič – celkový čas 4:37:57
Symbolický příběh o chlapci, kterému se podařilo naplnit svůj sen. Připomíná
pohádky Tisíce a jedné noci.
VM 2136 Daninos, Pierre: Zápisník majora Thompsna
Čte: Jiří Lábus – celkový čas 1:55:22
Humoristický román o příhodách penzionovaného majora Thompsona, který z
Anglie přesídlil do Francie.
VM 2137 Defonseca, Misha: Přežít s vlky
Čte: Hana Benešová – celkový čas 8:57:48
Autobiografický příběh americké autorky, původem belgické židovky, která
jako sedmileté dítě utíkala z Belgie na Východ, kam byli transportováni její
rodiče.
VM 2138 Durrell, Jacquie: Zvířátka v mé posteli
Čte: Pavla Rychlá – celkový čas 6:52:18
Humorné vyprávění manželky známého přírodovědce a spisovatele o tom, zda
přední místo po manželově boku nepatří více než jí hýčkaným zvířátkům.
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VM 2139 Feuchtwagner, Lion: Židovka z Toleda
Čte: Rudolf Pellar – celkový čas 19:50:31
Historický román líčí proslulý milostný příběh o tom, jak se kastilský král
Alfonso vášnivě zamiloval do židovské dívky Raquel.
VM 2140 Fraineau, Gerard: Sbohem moře, sbohem oceány!
Čte: Filip Sychra – celkový čas 11:42:38
Dramatický román líčí hrůzy námořní války, jak je poznal český lékař, který za
2. světové války sloužil v loďstvu de Gaullovy svobodné Francie.
VM 2141 Gordon, Noah: Rabbi
Čte: František Špaček – celkový čas 13:54:49
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.
VM 2142 Gordon, Richard: Neviditelné vítězství
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 15:49:52
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.
VM 2143 Griesser- Pečar, Tamara: Zita – poslední císařovna
Čte: Zdena Černá – celkový čas 10:41:39
Barvitý a bohatě dokumentovaný životopis poslední císařovny rakouské,
královny uherské a české, která po celý svůj dlouhý život usilovala o navrácení
práv habsburské dynastii.
VM 2144 Haley, Alex: Kořeny
Čte: S. Postlerová, V. Čech – celkový čas 5:49:36
Román amerického autora je rodovou ságou, která sleduje osud sedmi
generací zamerikanizovaných černochů po dobu dvou staletí.
VM 2145 Harrod-Eagles, Cyntia : Já, Viktorie
Čte: Heda Čechová – celkový čas 25:08:24
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".
VM 2146 Hykisch, Anton: Milujte královnu
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 15:10:05
Román líčí život anglické provinciální šlechty a měšťanstva na rozhraní 18. a
19. století.
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VM 2147 Joenpelto, Eeva: Vichr nezastavíš 1,2
Čte: Zdena Černá – celkový čas 41:28:16
Dějově bohatý román jedné z nejčtenějších finských autorek je zasazen do
vzrušené atmosféry Finska po první světové válce.
VM 2148 Mann, Heinrich: Mládí krále Jindřicha IV.
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 25:00:15
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.
VM 2149 Mann, Heinrich: Zrání krále Jindřicha IV. 1,2
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 36:27:53
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.
VM 2150 Merle, Robert: Idol
Čte: Heda Čechová – celkový čas 21:39:30
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.
VM 2151 Morgan, Marlo: Poselství od protinožců
Čte: Daniela Kolářová, F. Kreuzmann – celkový čas 1:36:02
Příběh americké lékařky specializující se na přírodní léčitelství, které se
naskytla příležitost poznat život jednoho australského domorodého kmene.
VM 2152 Šiklová, Jiřina: Dopisy vnučce
Čte: Renata Volfová – celkový čas 4:25:59
Knížka přední české socioložky Jiřiny Šiklové, koncipovaná jako dopisy
staromilské babičky dospívající vnučce, je poučnou a přitom dokonale
srozumitelnou formou dialogu mezi generacemi.
VM 2153 Waltari, Mika: Nepřátelé lidstva 2CD
Čte: Heda Čechová – celkový čas 36:29:21
Paměti římského senátora Minuta Lause Maniliana z let 46 - 79. Románové
svědectví římského senátora o vládě tří panovníků: Claudia, Nerona a
Vespasiana.
VM 2154 Cibula, Václav: Hrdinové starých evropských bájí
Čte: Zdena Černá – celkový čas 9:31:16
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.
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VM 2155 Zhoř, Antonín: Sám proti osudu – vyprávění o životě L. v. Beth.
Čte: Zdena Černá – celkový čas 13:21:44
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.
VM 2156 Běhounek, František: Trosečníci polárního moře
Čte: Karel Houska – celkový čas 10:38:45
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.
VM 2157 Seton, E. T. : Cesta životem a přírodou
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 14:13:34
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.

VM 2158 Kossaková, Zofia: Křižáci I. – Bůh to chtěl
Čte: Jiřina Krupičková – celkový čas 9:17:30
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.
VM 2159 Kossaková, Zofia: Křižáci II. – Fides greaca
Čte: Jiřina Krupičková – celkový čas 10:55:29
Druhý díl historické epopeje.
VM 2160 Kossaková, Zofia: Křižáci III. – Věž tří sester
Čte: Jiřina Krupičková – celkový čas 11:37:41
Třetí díl historické epopeje.
VM 2161 Kossaková, Zofia: Křižáci IV. – Osvobozený Jeruzalém
Čte: Jiřina Krupičková – celkový čas 11:23:11
Čtvrtý a poslední díl historické epopeje.
VM 2162 Neff, Vladimír: Královny nemají nohy
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 18:01:00
Romantický, historický příběh ze 16. století líčí zábavné a dobrodružné příhody
českého rytíře zasazené do atmosféry rudolfínské Prahy.
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VM 2163 Neff, Vladimír: Příběh Borgiů 2. svazek
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 15:09:35
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.
VM 2164 Neff, Vladimír: Krásná čarodějka 3. svazek
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 20:05:30
Poslední setkání s Petrem Kukaněm, jehož osudy čtenáři znají z románů
"Královny nemají nohy a Prsten Borgiů", se odehrává uprostřed třicetileté
války.
VM 2165 Schaefer, Camillo: Mayerling – záhadasmrti koruního…
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 9:20:56
Kniha o tragické smrti následníka trůnu Rudolfa, jediného syna rakouského
císaře Františka Josefa I.
VM 2166 Vondruška, Vlastimil: Letopisy královské komory I.
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 15:12:35
Historické detektivky, kde hlavním hrdinou je písař královské komory Jiří Adam
z Dobrodína, který vyšetřuje různé záhady v Čechách 16. století.
VM 2167 Vondruška, Vlastimil: Letopisy královské komory II.
Čte: Dušan Štěpán – celkový čas 15:38:15
Druhá kniha historických detektivních případů, které v Čechách 16. století
vyšetřuje královský písař pan z Dobrodína s bakalářem Petrem.
VM 2168 Cahplin, Charlie: Můj životopis
Čte: Jiří Pick – celkový čas 3:52:36
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.
VM 2169 Jílek, František: Casanova – muž se špatnou pověstí
Čte: František Špaček – celkový čas 26:30:49
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.
VM 2170 Kavalírová, Antonie: Paměti babičky Kavalírové
Čte: Antonie Hegerlíková – celkový čas 5:39:21
Životní osudy českého skláře a později podnikatele Františka Kavalíra, které
zapsala prostým jazykem jeho žena.
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VM 2171 Du Maurier, Daphne: Přízračný svět Branwella Brontea
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 10:12:33
Životopisný román o osudech malíře Branwella Brontea, bratra trojice slavných
anglických spisovatelek.
VM 2172 Mucha, Jiří: Alfons Mucha
Čte: Rudolf Pellar – celkový čas 21:59:17
Životopis významného českého malíře z pera jeho syna, spisovatele Jiřího
Muchy.
VM 2173 Pagnol, Marcel: Jak voní tymián
Čte: Vladislav Beneš – celkový čas 25:18:49
Francouzský dramatik, filmový scénárista a režisér se v této knize ohlíží s
něhou a humorem za svým dětstvím v Provenci.
VM 2174 Polák, Josef: Dětství a mládí Boženy Němcové
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 8:08:02
Zajímavá studie o první životní etapě české spisovatelky od narození po
sňatek.
VM 2175 Pyron, Darden Asbury: Dcera jihu – život Margarety….
Čte: Rudolf Pellar – celkový čas 24:14:08
Životopis autorky epopeje "Jih proti Severu".
VM 2176 Reinerová, Lenka: Kavárna nad Prahou
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 1:53:38
Pražská německy píšící spisovatelka vzpomíná na Prahu a na své přátele významné představitele kulturního života metropole před válkou.
VM 2177 Sobková, Helena: Kateřina Zaháňská
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 13:03:18
Životopis ženy, jež se díky Boženě Němcové dostala do podvědomí snad
každého příslušníka našeho národa.
VM 2178 Weissensteiner, Friedrich: Dcery Marie Terezie
Čte: Hana Rychetníková – celkový čas 7:40:34
Kniha popisuje nevšední osudy osmi dcer ze šestnácti dětí významné
panovnice - Marie Terezie.
VM 2179 Gulik, R. H. van: Soudce Ti a vražedný zvon
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 9:14:47
Detektivní příběh. Kniha mimo jiné seznamuje čtenáře s čínskými zvyky,
způsobem života i četnými autentickými reáliemi.
VM 2180 Maurois, André: Dějiny Anglie doplněné o novější… 2 CD
Čte: Rudolf Pellar – celkový čas 26:55:30
Dějiny Anglie od počátků do 70. let 20. století.
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VM 2181 Saathen, Friedrich: Anna Nahowská a císař František Josef
Čte: Zdena Černá – celkový čas 3:48:58
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.
VM 2182 Wodehouse, P. G.: Jedinečný Jeeves
Čte: Radek Valenta – celkový čas 8:25:21
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.
VM 2183 Jerome, Jerome Klapka: Tři muži na toulkách
Čte: Otakar Brousek – celkový čas 8:14:15
Humoristický román je volným pokračováním příběhů jeho světoznámých Tří
mužů ve člunu.
VM 2184 Doyle, A. C.: 15 případů Sherlocka Holmese
Čte: M. Kopecký, S. Beneš – celkový čas 4:21:03
Patnáct detektivních případů Sherlocka Holmese.
VM 2185 Feuchtwanger, Lion: Goya
Čte: Karel Houska – celkový čas 24:49:47
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.
VM 2186 Féval, Paul: Tajnosti Londýna 2 – 2CD
Čte: Bohuslav Kalva – celkový čas 29:18:23
Romantický dobrodružný román francouzského autora, v němž barvitě vylíčil
svět aristokracie, chudiny i podsvětí Londýna počátkem 19. století.
VM 2187 Forsyth, Frederick: Ikona
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 21:47:20
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.
VM 2188 Hardy, Thomas: Daleko od hlučícího davu
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 15:54:14
Román představitele anglické literatury pozdně viktoriánské éry. Hrdinové
tohoto romantického milostného příběhu vyjadřují autorovu víru v
životadárnou sílu trvalé a obětavé lásky.
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VM 2189 Herriot, James: To by se zvěrolékaři stát nemělo
Čte: Richard Honzovič – celkový čas 18:42:24
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.
VM 2190 Herriot, James: Zvěrolékař mezi nebem a zemí
Čte: Richard Honzovič – celkový čas 18:49:45
Třetí kniha vzpomínek anglického veterináře, která zachycuje jeho službu v
britském letectvu za druhé světové války.
VM 2191 Herriot, James: Zvěrolékař opět v jednom kole
Čte: Jiří Plachý – celkový čas 17:17:35
Čtvrtý díl vyprávění o příbězích zvěrolékaře. Válka skončila a zvěrolékař se
opět vpravuje do strastí každodenního života v Darrowby.

VM 2192 Herriot, James: Zvěrolékař a jeho přátelé
Čte: Petr Rychlý – celkový čas 12:31:38
Ve dvaapadesáti příbězích tohoto svazku nezkrotný životní optimista a brilantní
vypravěč zavede čtenáře do starého Skeldalu a posléze do nového domova,
mezi své blízké.
VM 2193 Herriot, James: Zvěrolékař má namále
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 12:29:26
Vzpomínky úspěšného zvěrolékaře líčí úsměvné i dojemné epizody z
veterinární praxe na anglickém venkově koncem 30. let 20. století.
VM 2194 Hill, Susan: Žena v černém
Čte: Igor Smržík – celkový čas 5:57:36
Román s prvky hororu, odehrávající se v zastrčeném koutu Anglie.
VM 2195 Lagerlöf, Selma: Liljecronův domov
Čte: Jiřina Krupičková – celkový čas 8:45:38
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.
VM 2233 John, Radek: Memento 4CD
Čte: Richard Krajčo
Román, založený na autentických materiálech, vypráví o lidech, kteří
uskutečnění touhy žít dobrodružně a mít nevšední zážitky hledali v drogách.
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VM 2234 Džibrán, Chalíl: Prorok – Zahrada Prorokova 3CD
Čtou: Josef Somr, Jan Potměšil – celkový čas 75:37, 54:31, 41:40
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.
VM 2238 Brown, Dan: Šifra mistra Leonarda 7CD
Čte: Tomáš Karger – celkový čas 7:30:00
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.
VM 2239 Šabach, Petr: Šakalí léta ajiné povídky 2CD
Čte: Saša Rašilov – celkový čas 2:40:33
Povídky o tom, jak se i v nehezkých letech dalo krásně žít, ještě krásněji
fantazírovat a pábit, ale hlavně hrát si.
VM 2240 Švandrlík, M.: Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 2CD
Čte: Pavel Liška aTomáš Matonoha
Humorné vyprávění o příhodách dvou kluků z posázavského městečka, kteří
touží po velkých činech a dobrodružstvích.
VM 2241 Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Karenina 2CD
Učinkují: Blanka Bohdanová, Martin Růžek, Pavel Kraus, Vladimír Ráž, Ludmila
Roubíková, Vladimír Brabec, Jana Hlaváčová, Jorga Kotrbová - celkový čas
116:00
Tragický příběh lásky v mimořádné nahrávce z roku 1967.
VM 2242 Cormac, McCarthy: Cesta
Čte: Jiří Ornest – celkový čas 6:52
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…
VM 2243 Ruiz, Miguel: Čtyři dohody 3CD
Čte: Jaroslav Dušek – celkový čas 3:40
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
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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.
VM 2244 Boccaccio, Giovanni: Dekameron
Vypráví Miloš Kopecký – celkový čas 42:50
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.
VM 2245 Čech, Svatopluk: Epochální výlet pana Broučka do XV. století 4CD
Čte: Arnošt Goldflam
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.
VM 2246 Orwell, George: Farma zvířat
Dramatizace Marie Kamenová – celkový čas 4:04
Starý kanec Major pronáší zásadní projev -- Revoluce zvířat začíná -- Nadvláda
prasat na Farmě zvířat -- Kanec Napoleon přebírá vedení farmy -- Za všechno
může zrádce Kuliš -- Proces s podsvinčaty, rozčarování zvířat -- Boj o farmu,
pád Větrného mlýna -- Dezinformace kolem smrti koně Boxera -- Všechna
zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
VM 2247 Caffiere, Blanche Hamilton: Hodně smíchu a pár slz:
vzpomínky na Betty MacDonaldovou
Čtou: Tereza Kostková, Carmen Mayerová – celkový čas 73:40 ; 68:03
Vzpomínky na oblíbenou spisovatelku Betty MacDonaldovou.
VM 2248 Stoker, Bram: Hrabě Drákula 2CD
V titulní roli Vladimír Dlouhý – celkový čas 76:45 ; 69:40
Vladimír Dlouhý v titulní roli nového zpracování jednoho z nejslavnějších děl
světové hororové literatury.
VM 2249 Škvorecký, Josef: Legenda Emöke 2CD
Čte: Lukáš Hlavica – celkový čas 58:32 ; 62:22
Příběh o krátkém setkání dvou mladých lidí na bezútěšné rekreaci v
Československu koncem padesátých let.
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VM 2250/I,II Hailey, Arthur: Let do nebezpečí – 2 CD
Čas: 69:25 ; 74:34
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...
VM 2251 Dahl, Roald: Velká rošáda
Čte: Lukáš Hlavica – celkový čas 73:00
Povídka o dvou přátelích, kteří zatouží po ženě toho druhého. Vznikne tak
šílený plán, podle kterého si na jednu noc své ženy doopravdy vymění...
VM 2252 Dahl, Roald: Čubka
Čte: Jiří Lábus – celkový čas 68:00
Jeden z příběhů strýčka Oswalda, kterému se po dlouhé době ozve jeho
svěřenec usilující o objevení parfému, po němž by se muži stali divou zvěří
toužící jen po ženě. Jedna z povídek z cyklu Milostné rošády.
VM 2253 Dahl, Roald: Vyvrcholení
Čte: Michal Pavlata a Taťjana Medvecká – celkový čas 66:00
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...

VM 2254 Dahl, Roald: Host do domu 2CD
Čte: Jiří Ornest – celkový čas 129:00
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.
VM 2255 Giono, Jean: Muž, který sázel stromy
Čte: Marek Eben – celkový čas 00:34
Mistrovská povídka o osaměle žijícím pastýři ovcí ve vyprahlé a vylidněné
Provenci, který tiše a bez nároků na vděk, den co den sázel v okolních kopcích
stromy.
VM 2256 Viewegh, Michal: Nápady laskavého čtenáře
Čtou: Jiří Lábus & autor – celkový čas 66:54
Výběr z knihy Nápady laskavého čtenáře.
VM 2257 Slušný, Jaromír: Nejkrásnější římské báje a pověsti 3CD
Vyprávějí: Vladimír Kratina, Pavel Soukup, Martin Stránský
Římská mytologie patří k základním pilířům evropské civilizace. Představuje
svět, který chápal sám sebe prostřednictvím bohů a jejich činů.
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VM 2258
Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky 2CD
Čte: Kryštof Hádek – celkový čas 68:52, 76:24
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.
VM 2259 Svátek, Josef: Paměti kata Mydláře 2CD
Čte: Miroslav Táborský
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.
VM 2260 Du Maurier, Daphne: Ptáci
Čte: Jan Hartl – celkový čas 78:51
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.
VM 2261 Keyes, Daniel: Růže pro Algernon
V roli Karla Gordona Ladislav Mrkvička – celkový čas 79:12
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.
VM 2262 Hesse, Hermann: Siddhártha 4CD
Čte: Miroslav Táborský
Novela švýcarského prozaika vypráví příběh brahmánského syna Siddhárthy,
který se rozhodne opustit domov a stát se potulným asketou.
VM 2263 Galuška, Zdeněk: Slovácko sa súdí 3CD
Vypravuje: Zdeněk Galuška
Oblíbená humoristická knížka Zdeňka Galušky, kterou proslavil úspěšný
televizní seriál, vychází jako audiokniha. Veselé příhody z vinařského kraje.
VM 2264 Pavel, Ota: Smrt krásných srnců 2CD
Vyprávějí: Karel Heřmánek, Miroslav Horníček – celkový čas 72:27
Autobiograficky laděný povídkový román.
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VM 2265 Hemingway, Ernest: Stařec a moře 3CD
Čte: Ladislav Mrkvička – celkový čas 3:40
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.
VM 2266 Körner, Vladimír: Údolí včel 5CD
Čte: Jan Kačer
Baladický příběh Ondřeje z Vlkova zběhnuvšího z řádu německých rytířů,
odehrávající se ve východním Prusku a v Čechách ve 13. Století.
VM 2267 Ferrero, Bruno: Vánoční příběhy pro potěchu duše
Čtou: Jiří Dvořák a Ljuba krbová - celkový čas 70:00
Výběr vánočně laděných pohádkových příběhů s křesťanskou pečetí.
VM 2268 Christie, Agatha: Vraždy podle abecedy 6CD
Čte: Aleš Procházka – celkový čas 7:36
Všechno začalo zdánlivě bláznivým anonymním dopisem Herculu Poirotovi s
podpisem ABC. Po něm následovala vražda staré trafikantky a Poirot se
vydává po stopě...
VM 2278 Örkeny, István: Kočičí hra
Celkový čas 73:14
Kočičí hra je příběhem ženy, která i ve svém pokročilejším věku bojuje o svou
lásku a to dokonce se svou nejlepší přítelkyní.
VM 2290 Čechomor: Pověsti a písně českých, moravských a slezských
hradů a zámků 3CD
Vyprávějí: Barbora Hrzánová, Miroslav Vladyka, Ewa farna, Radek Pastrňák –
celkový čas 69:47, 57:50,62:06
VM 2306 Štěrba, Otakar: Putování po kanadských řekách
Čte: Jiří Kadlec – celkový čas 9:13:09
Poutavé cestopisné vyprávění o dvou měsících prožitých v nádherné přírodě,
obklopující kanadské řeky a jezera.
VM 2307 Curwood, James Oliver: Vlčák Kazan
Čte: Zdena Černá – celkový čas 8:06:42
Dobrodružný příběh o vztahu zvířat a lidí je zarámován obrazem nedotčené
kanadské přírody.
VM 2308 Stevenson, Robert Louis: Dobrodružství Davida Balfoura
Čte: Alena Pávková – celkový čas 18:41:14
Dobrodružný román, odehrávající se v polovině 18. století, líčí osudy chlapce
ze staré skotské rodiny, který svádí zápas se zlým strýcem.
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VM 2309 Harrod-Eagles, Cynthia: Dynastie Morlandů 28, Bílá růže 3CD
Čte: Heda Čechová – celkový čas 05:49:28
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.
VM 2337 To nejlepší z české humoresky 2 CD
Čte: Soběslav Sejk – celkový čas 61:48 ; 26:17
Dobrý voják Švejk se učí zacházet se střelnou bavlnou / Jaroslav Hašek -Ševcem / Karel Matěj Čapek-Chod -- Fanynka / Eduard Bass -- Martin
Kropáček, leštič podlah / Ignát Herrmann -- Potíže s literární tvorbou /
Jaroslav Hašek.
VM 2351/1-5 MacDonald, Betty: Vejce a já 5 CD
Čte: Jaroslava Adamová – celkový čas 383:45
Autorka líčí své zážitky na slepičí farmě, kterou spolu s manželem Bobem
založili a zvelebili v zapadlém koutě amerického venkova.
VM 2352 Hulpach, Vladimír: Báje evropských měst 3 CD
Čte: Jaroslava Adamová, Otakar Brousek st., Rudolf Pellar a další – celkový
čas 70:00 ; 53:04 ; 55:56
Báje a pověsti evropských měst.
VM 2353 Jirotka, Zdeněk: Muž se psem 4 CD
Čte: Jiří Lábus
Detektivní parodie vypráví příběh amatérského detektiva, který pátrá po
finančním podvodníkovi unikajícímu policii po celém světě.
VM 2354/1-4 Švandrlík, Miloslav: Černí baroni, aneb, Válčili jsme za Čepičky
4 CD
Čte: Miroslav Donutil
Humoristický román. S ironií líčí život vojáků posádky PTP v 50. letech.
VM 2355 Adamson, George: Můj život s Joy
Čte: Martin Zahálka – celkový čas 13:54:23
Autobiografické vyprávění zahrnující padesát let rušného života manželů
Adamsových v afrických rezervacích.
VM 2356 Ajtmatov, Čingiz: Popraviště
Celkový čas - 05:43:10
Filosofický román varuje lidstvo s naléhavostí apokalypsy před opuštěním
posvátných mravních zákonů a před ztrátou spojení s přírodou.
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VM 2357 Bengtsson, Frans Gunnar: Zrzavý Orm ; Plavci na západ ; Doma a
znovu na lodi
Čte: Jiří Škoda – celkový čas 22:53:25
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.
VM 2358 Dobraczyński, Jan: Listy Nikodémovy
Čte: Jiří Kadlec – celkový čas 19:12:23
Příběh života Ježíše Nazaretského, vyprávějící jeho osudy ode dne křtu až po
jeho Nanebevstoupení.
VM 2359 Feuchtwanger, Lion: Lišky na vinici 1
Čte: Rudolf Pellar – celkový čas 17:12:15
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.
VM 2360 Feuchtwanger, Lion: Lišky na vinici 2
Čte: Rudolf Pellar – celkový čas 17:09:29
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.
VM 2361 Dumas, Alexandre: Lady Hamiltonová
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 15:54:03
Historický životopisný román o milence legendárního anglického admirála
Nelsonal.
VM 2362 Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice
Čte: Pavel Rímský – celkový čas 07:45:24
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.
VM 2363 Kossak, Zofia: Beze zbraně
Čte: Jiří Kadlec – celkový čas 19:23:42
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.
VM 2364/ 1-3 Smith, Wilbur A.: Řeka bohů I. 3 CD
Čte: František Dočkal – celkový čas 11:28:56 ; 11:00:39 ; 8:28:14
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.
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VM 2365 Myrer, Anton: Velká válka
Čte: Milan Neděla – celkový čas 15:00:46
Román z období let 1943 - 1944, kdy v Tichomoří převzali Američané
strategickou iniciativu a začali z této oblasti postupně vytlačovat Japonce.
VM 2366 Grey, Zane: Pistolníci ze Španělských hor
Čte: Petr Rychlý – celkový čas 11:30:30
Příběh tří přátel, jezdců z pastvin, kteří pomáhají nezkušenému rančerovi
vybudovat ranč.
VM 2367/ 1-3 Smith, Wilbur A.: Řeka bohů II. 3 CD
Čte: František Dočkal – celkový čas 10:58:47 ; 10:29:06 ; 6:07:40
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".
VM 2368 Štorch, Eduard: Minehava
Čte: Miloš Vavruška – celkový čas 9:39:03
Dobrodružně-historický román, který podává obraz života nejstarších osadníků
naší vlasti.
VM 2369 Coelho, Paulo: Poutník : mágův deník
Čte: Jan Hyhlík – celkový čas 09:17:26
Autor ve své prvotině líčí příhody ze své pouti do Santiaga de Compostely
uskutečněné v roce 1986.
VM 2370/ 1-3 Smith, Wilbur A.: Řeka bohů III. 3 CD
Čte: František Dočkal – celkový čas 9:58:28 ; 9:46:09 ; 7:31:10
Třetí díl historického románu se opět odehrává ve starověkém Egyptě, kde
"čaroděj" Taita pomáhá princi Neferovi v boji s intrikami a zlem.
VM 2371 Marcus Aurelius, Antoninus, římský císař: Hovory k sobě
Čte: Richard Honzovič – celkový čas 06:06:31
Aforismy římského císaře o podstatě a smyslu života.
VM 2372/ 1-2 MacDonald, Betty: Co život dal a vzal 2 CD
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 20:53:49
Ve volném pokračování humoristického románu "Vejce a já" vypráví autorka o
třech důležitých etapách svého života.
VM 2373/ 1-3 Smith, Wilbur A.: Řeka bohů IV. 3 CD
Čte: František Dočkal – celkový čas 10:27:48 ; 10:13:03 ; 10:06:39
Čtvrtý díl cyklu ze starověkého Egypta se odehrává za vlády faraona Nefera
Setiho, kdy Egypt postihne nenadálá pohroma - Nil vysychá.
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VM 2374 Merle, Robert: Muži pod ochranou
Čte: Richard Honzovič – celkový čas 13:26:49
Napínavý román s ironickým podtextem zachycuje americkou realitu a její
možné proměny v diktaturu za mimořádných společenských podmínek.
VM 2376 F. Christiane: My děti ze stanice ZOO
Čte: Jana Scheubová – celkový čas 12:54:36
Podle protokolů zachycených na magnetofonových páscích zpracovali Kai
Hermann a Horst Rieck. Autentické vzpomínky školačky - narkomanky z
tehdejšího Západního Berlína.
VM 2377 Beneš Třebízský, Václav: Královna Dagmar
Čte Radka Malá – celkový čas 17:02:11
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.
VM 2378 Svátek, Josef: Pád rodu Smiřických
Čte: Miloš Vavruška – celkový čas 18:33:48
Historický román, odehrávající se v letech 1618-1621. Na osudu posledního
mužského potomka slavného šlechtického rodu Smiřických je vykreslena
charakteristika příslušníků tehdejších lepších vrstev.
VM 2379 Waltari, Mika: Jeho království
Čte: Richard Honzovič – celkový čas 18:39:17
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.
VM 2380 Zuchardt, Karl: Zemři, blázne!
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 24:52:43
Historický román, který je obrazem událostí v Anglii v 1. polovině 16. století,
líčí manželství Jindřicha VIII. s Annou Boleynovou očima dvorního šaška.
VM 2381 Seton, Ernest Thompson: Cesta životem a přírodou
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 14:13:34
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.
VM 2382/1-2 Carr, John Dickson: 3x záhady starého Londýna 2 CD
Čte: Richard Honzovič – celkový čas 19:08:56, 9:58:40
Tři detektivní příběhy z historických kulis Londýna od 30. let 19. století do 30.
let 20. století.
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VM 2384 Christie, Agatha: Vražda v Orient-expresu
Čte: Pavel Novotný – celkový čas 06:52:30
Pan Hercule Poirot řeší vraždu milionáře, cestujícího spolu s vybranou
exkluzivní společností vlakem na trase Istambul-Terst-Calais.
VM 2385 Christie, Agatha: Vražda na golfovém hřišti
Čte: Richard Honzovič – celkový čas 6:30:23
Detektivní příběh.
VM 2386 Lawrence, D. H.: Milenec lady Chatterleyové
Čte: Rudolf Pellar – celkový čas 15:46:58
Román o milostném vztahu aristokratky s mužem mimo vlastní společenskou
třídu.
VM 2387 Singer, Isaac Bashevis: Otrok
Čte: Vladimír Kudla - celkový čas 10:00:37
Příběh velké lidské lásky, vítězící nad smrtí, se odehrává na zaostalém polském
venkově v 17. století.
VM 2388/1-2 Vávra, Otakar: Paměti, aneb, Moje filmové 100letí 2 CD
Čte: Bořivoj Navrátil – celkový čas 10:53:21, 8:10:49
Druhé doplněné vydání vzpomínek českého filmového režiséra Otakara Vávry,
jež jsou ohlédnutím za více než sedmdesáti lety jeho života u filmu.
VM 2390 Štáchová, Helena: Život na nitích
Čte: Pavla Rychlá - celkový čas 15:47:54
Vzpomínky loutkoherečky a nynější ředitelky Divadla Spejbla a Hurvínka
shrnují její dosavadní soukromý i divadelní život.
VM 2391 Mertlík, Rudolf: Starověké báje a pověsti
Čte: Pavel Soukup, M. Mejzlík – celkový čas 04:26:51
Rozsáhlý soubor moderně převyprávěných antických bájí a pověstí.
VM 2392 Durrell, Gerald Malcolm: Zlatí netopýři a růžoví holubi
Čte: Rudolf Pellar – celkový čas 06:56:45
Humorná knížka, kde autor popisuje dvě vědecké výpravy na ostrov Mauritius.
VM 2393 Frýbová, Zdena: Dvě dámy v tísni
Čte: Magdaléna Hrnčířová – celkový čas 16:52:34
Humoristicky laděná kniha popisuje na autobiografickém základu autorčinu
dobrodružnou cestu do Švýcarska a Francie v doprovodu přítelkyně.
VM 2394/1-2 Herzog, Maurice: Velké himalájské dobrodružství 2 CD
Čte: Jiří Kadlec – celkový čas 10:04:49, 8:08:06
Nejpoutavější a nejdramatičtější příběhy z historie dobývání himalájských
vrcholů.
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VM 2396 Moravia, Alberto: Horalka
Čte: Miloš Vavruška – celkový čas 13:38:36
Kniha líčí na osudu jedné prosté italské ženy společenské a politické změny v
Itálii v období 2. světové války.
VM 2397 Ott, Wolfgang: Žraloci a malé ryby
Čte: Pavel Linhart – celkový čas 16:05:06
Na osudech mladého německého námořníka tento světově proslulý román
zobrazuje ponorkovou válku v Atlantiku.
VM 2418 Orwell, George: 1984
Hrají Jiří Ornest, Luděk Munzar, Boris Rösner, Veronika Freimanová, Rudolf
Hrušínský st.
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.
VM 2440, 2441 Goldstein, Barbara: Stavitelka pyramid 2 CD
Čte: Helga Čočková – celkový čas 23:36:52
Historický román ze starověkého Egypta zachycuje životní osudy ženy, která
významných způsobem uplatní svůj mimořádný výtvarný a matematický talent
při stavbách pyramid.
VM 2442, 2443 Zadražil, Ladislav: Souboje 2CD
Čte: Jiří Škoda – celkový čas 20:48:06
Výbor próz ruských klasiků, jejichž společným tématem jsou souboje
doprovázené prudkými vášněmi, přemrštěným smyslem pro čest nebo jen
snahou zbavit se nepohodlného protivníka.
VM 2444, 2445 Honzík, Miroslav: Říkali si vojevůdci 2 CD
Čte: Heda Čechová – celkový čas 16:08:35
Kniha osudů některých neúspěšných nebo málo úspěšných vojevůdců od 19.
století do konce 2. světové války.
VM 2446, 2447 Rowland, Laura Joh: Ohnivé kimono 2 CD
Čte: Jiří Kubeš – celkový čas 15:29:46
Třináctý román s šógunovým komořím Sanem Ičiróem, který se setkává s
případem čtyřicet let staré vraždy.
VM 2448 Cibula, Václav: Pražské figurky
Čte: Jiří Škoda – celkový čas 9:57:15
Knížka pohledů do světa pražských pouličních zpěváků, trhovkyň, podivínů,
tuláků, podvodníků a výtržníků.
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VM 2449, 2450, 2451 Taleb, Nassim: Černá labuť 3 CD
Čte: Věra Slunéčková – celkový čas 22:39:35
Tato kniha amerického akademika je především o naší nepřipravenosti vůči
náhodám a velkým odchylkám od normálu.
VM 2452, 2453 Arnold, Elliott: Zlomený šíp 2 CD
Čte: Richard Honzovič – celkový čas 23:31:39
Román se odehrává v 50.-70. letech 19. století a je svědectvím o opravdovém
přátelství bílého muže a apačského náčelníka.
VM 2454 Cibula, Václav: Tvář bohyně Tanit
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 15:01:34
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.
VM 2455 Kočka, Miloš: Prameny živé vody
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 13:50:51
Román o životě a činnosti Vincence Priessnitze, objevitele vodoléčby, je
vylíčením strastiplné cesty lékaře bez diplomu k světovému úspěchu.
VM 2456 London, Jack: Tulák po hvězdách
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 13:32:03
Románové zpracování autentické události a osudů lidí ze státní věznice v San
Quentinu na počátku 20. století.
VM 2457, 2458 Waltari, Mika: Egypťan Sinuhed 2 CD
Čte: Jiří Hurta – celkový čas 40:40:48
Rozsáhlý historický román je zasazen do starého Egypta kolem roku 1350
př.n.l.
VM 2459, 2460 Bradford, Barbara Taylor: Zámožná žena 2CD
Čte: Heda Čechová – celkový čas 44:59:01
První díl rozsáhlé rodinné trilogie. Hrdinkou je temperamentní a nezdolná
žena, která svou vůlí a odvahou dokázala uskutečnit svůj sen o vytvoření
vlastního obchodního království.
VM 2461 Javořická, Vlasta: Zápasy o štěstí
Čte: Jiřina Krupičková – celkový čas 10:21:48
Román pro ženy líčí životy dvou dcer z rodiny maloměstského notáře.
VM 2462 Doherty, P. C.: Travič z Ptahova chrámu
Čte: Filip Sychra – celkový čas 9:57:50
Šestý případ nejvyššího thébského soudce, jenž na dvoře staroegyptské
vládkyně Hatusu vyšetřuje ty nejtěžší zločiny.
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VM 2463 Gary, Romain: Příslib úsvitu
Čte: Miloš Vavruška – celkový čas 13:09:50
Autobiografický román francouzského spisovatele je příběhem o mateřské
lásce v meziválečné a posléze válečné Evropě.
VM 2464 Lundkvist, Artur: Válečníkova píseň: ravděpodobné vylíčení činů a
životních osudů Alexandra Velikého
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 9:35:00
Umělecky ztvárněný životopis starověkého vojevůdce a dobyvatele Alexandra
Velikého.
VM 2465, 2466 Cary, Joyce: Kopytem do hlavy 2 CD
Čte: Milan Neděla – celkový čas 19:56:16
Groteskní román angloirského autora první poloviny 20. století líčí tragikomický
příběh starého malíře.
VM 2467 Francis, Dick: Hra s čísly
Čte: Jiří Zavřel – celkový čas 11:15:19
Detektivní příběh z dostihového prostředí, jehož centrální zápletka spadá do
oblasti výpočetní techniky.
VM 2468, 2469 Bellonci, Maria: Lucrezia Borgia : její život a její doba 2 CD
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 28:56:50
Vynikající monografie, snažící se popsat co nejobjektivněji a nejpoutavěji
osobnost, život a dobu jedné z nejznámějších žen italské renesance.

VM 2470 Castelot, André: Krásné a tragické lásky v dějinách
Čte: Hana Makovičková – celkový čas 17:58:43
Soubor 56 miniatur, ve kterých autor rekonstruuje milostné příběhy řady
významných osobností od středověku do počátku 20. století.
VM 2471 Feuchtwanger, Lion: Jefta a jeho dcera
Čte: Jiřina Krupičková – celkový čas 12:50:30
Román je inspirován starozákonním příběhem o soudci, který obětuje svou
dceru pro záchranu svého národa.
VM 2472/1-2 Gibran, Kahlil: Zlomená křídla
Čte a hudbou doplňuje: Saša Rašilov, dívku Salmu čte Klára Sedláčková
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.
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VM 2473 Deset přikázání : pro chvíle rozjímání, poučení a zamyšlení /
v poutavém vyprávění Josefa Somra
Čte: Josef Somr - celkový čas - 75:54
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.
VM 2474 Larsson, Stieg: Milénium 1, Muži, kteří nenávidí ženy 2CD
Čte: Martin Stránský – celkový čas 14:37:00
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.
VM 2475 Na křídlech RAF : českoslovenští váleční letci v reportážích a
rozhovorech BBC
Průvodní slovo: Tomáš Černý – celkový čas 74:40
Druhá světová válka; letci; RAF; rozhovory; reportáže.
VM 2477 Fischl, Viktor: Všichni moji strýčkové
Čte: Josef Somr – celkový čas 03:56
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.
VM 2478 Holmes, Karen: Three great plays of Shakespeare : level 4
!! 2 kazety!!
Zkrácené a převyprávěné vydání tří slavných příběhů od Shakespeara doplňují
dvě audiokazety. Vše v angličtině. Příloha ke knize.
VM 2479 Brayley, A. J.: Silas Marner : level 3
!! 2 kazety!!
Román působivě líčí morální konflikt dvou světů, světa chudého venkovského
tkalce a světa vesnické šlechty. Vše v angličtině. Příloha ke knize.
VM 2480 Devátá, Ivanka: Co číhá za humny
Čte: Ivanka Devátá – celkový čas 79:43
Komické situace a rozmanitá úskalí, s nimiž se autorka setkala na
prázdninových cestách se svými muži.
VM 2481 Lustig, Arnošt: Dívka s jizvou 3 CD
Čte: Viktor Preiss
Dívka s jizvou mistrovsky líčí, jak člověk poznamenaný těžkým osudem se
dokáže postavit zlu.
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VM 2482 Poe, Edgar Allan: Jáma a kyvadlo a jiné povídky 2CD
Soubor několika povídek od mistra hororového a detektivního žánru.
Čte: Bořivoj Navrátil – celkový čas 139:00
VM 2485 Pavel, Ota: --mluviti stříbro Miroslav Horníček : tentokrát čte z
knihy Oty Pavla O rybách a řece
Celkový čas 70:56
Příběhy a zážitky Oty Pavla z rybaření které mistrně shrnul ve své knize "O
rybách a řece" v podání Miroslava Horníčka.
VM 2486 Klostermann, Karel: Na cestě k domovu
Čte: Jiří Hanák
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.
VM 2487 Klostermann, Karel: Sníh, Ježíšek a panáčci : tři vánoční povídky
Čtou Josef Somr ... et al. – celkový čas 1:04:00
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.
VM 2488 Sváteční chvilky poezie: klasici a mistři 2 CD
Recitují Vladimír Brabec, Vladimír Šmeral, Petr Haničinec ...
VM 2489 Carter, Forrest: Škola malého stromu 6 CD
Čte: Lukáš Hlavica – celkový čas 420:40
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.
VM 2491 To nejlepší z české povídky 1:Neruda, Hašek, Čapek, Pavel, Hrabal
Čtou: Martin Růžek, Bořivoj Navrátil, Miroslav Moravec, Pavel Zedníček, Josef
Somr
celkový čas 74:05
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.
VM 2493 Pecháček, Ladislav: Amatéři, aneb, Jak svět přichází o básníky 2 CD
Čtou: Pavel Kříž, David Matásek, Jana Plodková
Audioverze oblíbené novely o přípravě jednoho netradičního divadelního
představení, kterou proslavilo její filmové zpracování.
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VM 2494 Němcová, Božena: Babička 3 CD
Vypráví: Libuše Šafránková
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.
VM 2495 Waller, Robert James: Madisonské mosty 4 CD
Čtou: Ladislav Županič, Zlata Adamovská
Román je dojímavým příběhem krátké lásky dvou zralých lidí, lásky, která je
oba provázela celým zbytkem života.
VM 2496 Vondruška, Vlastimil: Jménem krále 2 CD
Čtou: Vladislav Beneš a Alois Švehlík – celkový čas 2:23:00
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.
VM 2497 Francis, Dick: Hrozba
celkový čas - 4 hod., 38 min.
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.
VM 2499 Bass, Eduard: Cirkus Humberto 3 CD
Čtou: Růžená Merunková ; Jana Preissová ; Eduard Cupák ; Jiří Horčička ;
Milan Mach ; Miroslav Moravec ; Jaroslav Moučka ; Ladislav Mrkvička ; Petr
Štěpánek ; Jiří Štěpnička a Josef Vinklář
Poutavé a procítěné vyprávění o čtyřech generacích slavné rodiny cirkusových
umělců.
VM 2500 Brown, Dan: Andělé & Démoni 6 CD
Čte: Miroslav Táborský – celkový čas 7:19:00
Harvardský profesor a dcera zabitého vědce pátrají po vrahovi a odcizeném
vzorku smrtelně nebezpečné látky, která měla zničit Vatikán.
VM 2520 Vondruška, Vlastimil: Apage Satanas! příběhy Oldřicha z Chlumu
Čtou: Valérie Zawadská a Vladislav Beneš
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.
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VM 2521 Larsson, Stieg: Milénium 3, Dívka, která kopla do vosího hnízda 2 CD
Čte: Martin Stránský – celkový čas 8:42:00 ; 7:59:00
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.
VM 2522 Larsson, Stieg: Milénium 2, Dívka, která si hrála s ohněm 2 CD
Čte: Martin Stránský – celkový čas 14:45:00
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.
VM 2523 Dyk, Viktor: Krysař
Čte: Vladislav Beneš – celkový čas 2:50:00
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.
VM 2524 Doyle, Arthur Conan, Sir: Vzpomínky na Sherlocka Holmese
Čte: Vladimír Čech, Jiří Ornest, Otakar Brousek ml., Aleš Procházka – celkový
čas 11:33:00
Vybrané detektivní povídky klasika žánru.
VM 2525 Tučková, Kateřina: Žítkovské bohyně
Účinkují: Tereza Bebarová, Miroslav Táborský – celkový čas 12:32:00
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.
VM 2526 Neruda, Jan: Povídky malostranské - CD ke knize
adaptovala Lída Holá
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.
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VM 2527 Christie, Agatha: Hercule Poirot. Černý vzadu
Čte: Hana Makovičková
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.
VM 2528 Christie, Agatha: Vražda v postranní ulici – 2 CD
Čte: Hana Makovičková
Čas: 2:32:00
Překlad: Jan Zábrana
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?
VM 2529 Chandler, Raymond: Hluboký spánek
Čte: Tomáš Hanák
Čas: 9:04:00
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
VM 2530 Žáček, Jiří: Hrůzostrašné pohádky – 2 CD
Čte: Josef Somr
Čas: 2:34:00
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.
VM 2531 Kepler, Lars: Hypnotizér – 2 CD
Čte: Pavel Rímský
Čas: 16:30
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.
VM 2535 Brett, Simon: Prevítem snadno a rychle – 3 CD
Čte: Václav Postránecký
Čas: 3:15:00
'Necenzurovaný' deníček kojence odhaluje, že jde ve skutečnosti o bytůstku
nevypočitatelnou, ba dokonce záludnou... Pochopíte, kdo je váš potomek...
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VM 2536 Reiner, Martin: Tři tatínci maminka – 2 CD
Čte: Libuše Šafránková
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.
VM 2547 Weil, Jiří: Život s hvězdou
Čte: Jiří Škoda
Čas: 11:16:51
Na osudech židovského bankovního úředníka autor vylíčil, jak strach
deformuje lidské duše a jak složitými cestami člověk dozrává k odhodlání čelit
nebezpečí.
VM 2548 Remarque, Erich Maria: Na západní frontě klid
Čte: Miloš Vavruška
Čas: 7:46:06
Autor nepateticky až naturalisticky popisuje osudy skupiny německých vojáků
během 1. světové války.
VM 2549/1-3 Myrer, Anton: Divoké pobřeží – 3 CD
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 12:34:06 ; 11:04:16 ; 2:47:10
Román odehrávající se na počátku vstupu Spojených států do 2. světové
války.
VM 2550/1-2 Rowland, Laura Joh: Samurajova žena – 2 CD
Čte: Jiří Kubeš
Čas: 9:23:58 ; 9:03:23
Historická detektivka z Japonska 17. století, v níž samuraj-vyšetřovatel
objasňuje vraždu císařského ministra.
VM 2551/1-2 O'Connor, Anne Marie: Dáma ve zlatém – 2 CD
Čte: Renata Volfová
Čas: 10:32:38 ; 3:59:35
Osud Klimtova obrazu Zlatá Adele tvoří rámec bouřlivých historických událostí
20. století v Evropě.
VM 2552 Vondruška, Vlastimil: Prokletí brněnských řeholníků: Hříšní lidé
království českého
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 12:37:18
Historický detektivní příběh, v němž opět vystupuje v úloze hlavního
vyšetřovatele královský prokurátor Oldřich z Chlumu.
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VM 2553 Byrne, Lorna: Andělé v mých vlasech
Čte: Gabriela Filippi
Čas: 11:47:01
Autobiografický příběh ženy, vídající od dětství anděly, kteří jí pomáhají
procházet různými peripetiemi života.
VM 2554/1-2 May, Karl: Mahdí – 2 CD
Čte: Jiří Zavřel
Čas: 9:26:57 , 8:19:56
Dobrodružný román zachycuje spletitý řetězec pronásledování, úkladů, intrik a
trestných výprav ze zákulisí Mahdího povstání v 70. letech 19. Století.
VM 2555 May, Karl: Lovci lidí
Čte: Miloš Vavruška
Čas: 13:51:09
Na své cestě napříč Egyptem k hornímu toku Nilu se německý cestovatel Kara
ben Nemsí účastní stíhání otrokářů.
VM 2556 Allingham, Margery: Markýz a smrt
Čte: Jiří Kadlec
Čas: 10:16:23
Detektivní román o zločineckém gangu, který za 2. světové války využívá
náletů na Londýn ke krádežím uměleckých předmětů.

VM 2557 Bailey, Hilary: Paní Rochesterová
Čte: Renata Volfová
Čas: 8:34:45
Pokračování slavného románu Ch. Bronteeové Jana Eyrová dotváří osudy této
hrdinky po deseti letech šťastného a klidného manželství.
VM 2558 Doherty, P. C.: Mstitelé bohyně Isis
Čte: Filip Sychra
Čas: 11:16:37
Detektivní román ze starověkých Théb, je již pátým případem soudce
Amerotkea, jenž tentokrát řeší smrt generála, zmizení čtyř dívek a případ
vykradačů hrobů.
VM 2559/1-3 Féval, Paul: Hrbáč – 3 CD
Čte: Zdena Černá
Čas: 11:42:16 ; 10:02:29 ; 8:43:22
Historicky román s množstvím dobrodružných a romantických prvků,
odehrávající se ve Francii na přelomu 17. a 18. století.
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VM 2568 Setterfield, Diane: Třináctý příběh – 12 CD
Čte: Dagmar Novotná
Čas: 14:27:00
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.
VM 2569 Viewegh, Michal: Povídky o lásce: Definice lásky
Čte: Lukáš Hlavica
Povídky o různých podobách vztahů a citů.
VM 2570 King, Thomas: Čekání na Kojota
Čte: Josef Somr a Jiří Lábus
Čas: 70:40
Povídka z prostředí kanadských indiánů s mytologickou postavou Šprýmaře
obklopená hudbou skupiny Botafogo.
VM 2571 Tóth, Krisztina: Čárový kód
Čte: Táňa Medvecká
Čas: 60:11
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.
VM 2572 Špaček, Ladislav: Deset let s Václavem Havlem
Čte: Ladislav Špaček
Čas: 6:55:44
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.
VM 2573 García Márquez, Gabriel: Dvanáct povídek o poutnících
Čte: Ladislav Mrkvička
Čas: 6 hod., 53 min.
Soubor dvanácti povídek z pera světoznámého kolumbijského spisovatele.
VM 2574 Reinerová, Lenka: Kavárna nad Prahou
Čte: Lenka Reinerová
Čas: 59 min.
Ve své nejznámější knize Lenka Reinerová vzpomíná na všechny přátele a
známé, jejichž životy se protnuly v Praze – Kafku, Broda, Weiskopfa,
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Heartfielda, Fuchse, Langera, Goldstückera i Foglara. Zvláštní pozornost pak
věnuje vzpomínkám na „zuřivého reportéra“ Egona Erwina Kische.
VM 2575 Masłowska, Dorota: Královnina šavle
Čte: Pavla Beretová a Vojtěch Dyk
Čas: 178:00
Hip hopový román mladé polské autorky.
VM 2576 Lobel, Arnold: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
Čte: Vojtěch Dyk a Jakub Prachař
Čas: 48:00
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.
VM 2577 Rudiš, Jaroslav: Nebe pod Berlínem
Čte: Jaroslav Rudiš
Čas: 240 min.
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.
VM 2578 Rudiš, Jaroslav: Potichu
Čte: Richard Krajčo
Čas: 380:00
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.
VM 2579 Goldflam, Arnošt: Tatínek není k zahození
Čte: Arnošt Goldflam
Čas: 58:48
Kniha originálních pohádek pro malé i velké od známého divadelníka. Hrdinou
je tatínek, který dokáže vyřešit kdejakou šlamastiku.
VM 2580 Hausmann, Josef: Základy mužského šovinismu
Čte: Josef Hausmann
Výběr povídek z fenomenálně úspěšné knihy, která je úsměvnou reakcí na
feministické hnutí a vymezuje základní pravidla mužského šovinismu.
VM 2603 Gulik, Robert Hans van: Třikrát soudce Ti
Čte: Richard Honzovič
Čas: 18:30:41
Tři detektivní příběhy ze staré Číny: "Tykev a náhrdelník; Vražda v Kantonu;
Strašidelný klášter"
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VM 2604 Hammett, Dashiell: Skleněný klíč
Čte: Jiří Zavřel
Čas: 08:59:45
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.
VM 2605 Hašková-Coolidge, Eliška: Pět amerických prezidentů, česká babička
a já
Čte: Hana Czivišová
Čas: 05:01:46
Pozoruhodný životopis paní Elišky Haškové-Coolidge, rodačky z Čech, která
pracovala 27 let pro americkou vládu.
VM 2606 Havel, Václav Maria: Mé vzpomínky
Čte: Jiří Plachý
Čas: 21:21:41
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.
VM 2607 Heyerdahl, Thor: Fatu-Hiva :návrat k přírodě - 2CD
Čte:Jiří Kadlec
Čas: 15:38:10
Cestopisné vyprávění o středomořském ostrově Fatu-Hiva, kde autor strávil
celý rok, aby si ověřil, zda je možný úplný návrat k přírodě.
VM 2608 Cooper, James Fenimore: Vyzvědač
Čte: Heda Čechová
Čas: 13:28:38
Ústředním motivem historického románu je americká válka za nezávislost v 18.
století.
VM 2609 Johnson, Eyvind: Za časů jeho milosti – 2 CD
Čte: Richard Honzovič
Čas: 20:15:51
Historický román z doby Karla Velikého, líčí poslední povstání podrobených
Langobardů.
VM 2610 Kubka, František: Romance o Ječmínkovi – 3 CD
Čte: Zdena Černá
Čas: 34:25:10
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.
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VM 2611 Loukotková, Jarmila: Navzdory básník zpívá
Čte: Hana Makovičková
Čas: 20:06:19
V dějově bohatém historickém románu se autorka pokusila o rekonstrukci
pohnutých životních osudů významného představitele francouzské renesanční
poezie, prvního z "prokletých" básníků - Francoise Villona.
VM 2612 Werfel, Franz: Píseň o Bernadettě – 2 CD
Čte: Radka Malá
Čas: 21:45:38
Román vypráví na základě autentické události o chudé baskické dívce, která
dala svým viděním základ mariánského kultu v Lourdech.
VM 2613 Albright, Madeleine Korbel: Madeleine – 2 CD
Čte: Heda Čechová
Čas: 32:53:06
Životopis první americké ženy v úřadu ministra zahraničí.
VM 2623 Coelho, Paulo: Čarodějka z Portobella
Čte: Renata Volfová
Čas: 08:39:30
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.
VM 2624 Groom, Winston: Forrest Gump
Čte: Jan Hartl
Čas: 8 hod., 12 min.
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.
VM 2625 De Bernieres, Louis: Mandolína kapitána Corelliho – 2 CD
Čte: Ladislav Mrkvička
Čas: 22 hod., 11 min.
Příběh o lásce, cti a pomstě - neobyčejně vtipný a zároveň hluboce tragický a
zdařile absurdní ve stylu Hellerovy Hlavy XXII. Píše se rok 1941 a na
polozapomenutý ostrov v Iónském moři doputuje druhá světová válka v
podobě okupačních italských jednotek. Řekyně Pelagia se do charismatického
a bezelstného Itala Antonia Corelliho proti své vůli zamiluje.
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VM 2626 Murakami, Haruki: Norské dřevo
Účinkují: Filip Čapka, Klára Issová, Jana Stryková
Čas: 10:05:00
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.
VM 2627 Svěrák, Zdeněk: Po strništi bos – 3 CD
Čte: Zdeněk Svěrák
Částečně autobiografické příběhy o malém chlapci a jeho dvouletém pobytu na
vesnici.
VM 2628 Mayle, Peter: Rok v Provenci
Čte: Pavel Chovanec
Čas: 8 hod., 35 min.
Oddechová, úsměvně laděná knížka popisuje s velkým osobním zaujetím život
Angličana ve francouzské Provenci v průběhu jednoho roku.
VM 2629 Jonasson, Jonas: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Čte: Martin Stránský
Čas: 12 hod., 43 min.
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.

VM 2630 Dürrenmatt, Friedrich: Minotaurus
Čte: Vojtěch Bartoš
Čas: 45 min.
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.
VM 2631 Wernisch, Ivan: Doupě latinářů
Čtou: M. Balcar, T. Krippnerová, M. Mikulášek, M. Radová
Čas: 30 min.
Sbírka mikropovídek a veršů. Dílo tohoto básníka a spisovatele vytváří bizardní
i provokující svět citových a existencionálních napětí člověka.
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VM 2632/1-2 Nesbo, Jo: Červenka – 2 CD
Čte: Hynek Čermák
Čas: 14:45:14
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.
VM 2633 Vondruška, Vlastimil: Msta písecké panny
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 09:51:53
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.
VM 2634 Pekárková, Iva: Levhartice
Čte: Hana Rychetníková
Čas: 07:11:44
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.
VM 2635 Feuchtwanger, Lion: Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá
Čte: Alena Pávková
Čas: 10:45:49
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.
VM 2636/1-2 Mitchell, David: Atlas mraků – 2 CD
Čte: Stránský Martin, Vlasák Jan ad.
Čas: 22:07:24
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.
VM 2637/1-2 Rowland, Laura: Pavilon z oblaků – 2 CD
Čte: Jiří Kubeš
Čas: 16:14:13
Čtrnáctý historický román s detektivní zápletkou. Sestřenici šógunova
komořího Sana unesli a znásilnili. Ale tím to všechno jen začíná.
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VM 2638 Boček, Evžen: Aristokratka ve varu
Čte: Renata Volfová
Čas: 03:44:04
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.
VM 2639 Nečas, Luboš: Marie Rosůlková aneb "Meryčka na scénu..."
Čte: Michaela Doležalová
Čas: 05:39:57
Životní příběh milované herečky, jehož námět, dramaturgickou koncepci a
finální podobu s použitím vzpomínek Marie Rosůlkové zpracoval Luboš Nečas.
VM 2640 Boček, Evžen: Poslední aristokratka
Čte: Renata Volfová
Čas: 08:20:27
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.
VM 2641 Durrell, Gerald Malcolm: Šeptající země
Čte: Jiří Kadlec
Čas: 07:19:53
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.
VM 2642/1-2 Zusak, Markus: Zlodějka knih – 2 CD
Čte: Hana Rychetníková
Čas: 14:40:29
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.
VM 2643/1-2 Heller, Joseph: Hlava XXII – 2 CD
Čte: Rudolf Pellar
Čas: 22:50:47
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.
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VM 2662 Jonasson, Jonas: Analfabetka, která uměla počítat
Čte: Martin Stránský
Čas: 12 hod., 47 min
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.
VM 2663 Mahler, Zdeněk: Antonín Dvořák v Americe – 2 CD
Čte: Zděnk Mahler
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.
VM 2664 Fielding, Helen: Bridget Jonesová: láskou šílená – 2 CD
Čte: Martina Hudečková
Čas: 13 hod., 25 min.
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.
VM 2665 Camus, Albert: Cizinec
Čte: Jiří Dědeček
Čas: 3 hod., 45 min.
Jeden z nejproslulejších románů 20. století líčí příběh Mersaulta, náhodného
vraha odsouzeného k smrti, protože odmítá přijmout roli v společenských
hrách.
VM 2666 Davouze, Marta: Dům v Bretani
Čte: Daniela Kolářová
Čas: 5 hod., 56 min.
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.
VM 2667 Groom, Winston: Forrest Gump
Čte: Jan Hartl
Čas: 8 hod., 12 min.
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.
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VM 2668 Brown, Dan: Inferno – 2 CD
Čte: Miroslav Táborský
Čas: 17h., 35 min.
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.
VM 2669 Smatana, Ĺubomír: Jánošíci s těžkou hlavou – 2 CD
Čte: Tomáš Hanák a další
Čas: 72:24
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.
VM 2670 García Márquez, Gabriel: Láska za časů cholery – 2 CD
Čte: Vladimír Kudla
Čas: 9 h 17 min ; 8 h 55 min
Déle než 51 let čekal Florentino Ariza na novou příležitost, aby mohl Fermině
Dazové vyznat nekonečnou lásku, na chvíli, až její 80letý manžel, slovutný
lékař, zemře. Tehdy přichází chvíle pro kdysi opuštěného milence. Než se oba
staří lidé spolu vypraví po řece Magdaleně, aby nedotčeni zlobou světa vpluli
do elysia své lásky, stáčí se autorův pohled do jejich minulosti plné všedních
věcí i nepravděpodobné krásy. Geniální vypravěč sestupuje do nížin triviální
literatury a líčí své postavy v rozmanitých podobách lásky, lásky romantické i
domestikované, lásky "osamělých lovců" i lásky manželské. Na sentimentální
příběh z lidové četby navěšuje vlastní vzpomínky a sny.
VM 2671 Sharma, Robin S.: Mnich, který prodal své ferrari
Čte: Jiří Dvořák
Čas: 7 hod., 34 min.
Kniha patřící mezi nejznámější klasická díla s duchovní a psychologickou
tematikou. Tato „úchvatná knížka, která přináší potěšení i poznání“, jak se o ní
vyjádřil Paulo Coelho, byla přeložena do třiačtyřiceti jazyků a inspiruje miliony
čtenářů na celém světě. 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.
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VM 2672 Kerouac, Jack: Na cestě – 2 CD
Čte: Jiří Zavřel
Čas: 14 hod., 59 min.
Představitel americké 'beat generation' podává v románu výpověď příslušníka
hnutí, jež v 50. letech protestovalo proti nedostatkům americké demokracie.
VM 2673 Redondo, Dolores: Neviditelný strážce
Čte: Jaromír Meduna
Čas: 15 hod., 22 min.
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.
VM 2674 Lasica, Milan: O lidech a lidech
Čtou: Zdeněk Svěrák a Milan Lasica
Čas: 79:14
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.
VM 2676 Kučera, Ilja: Takový sníh už nepadá
Čte: Ilja Kučera ml.
Čas: 72:59
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.
VM 2677 Werich, Jan: Táto, povídej! – 8 CD
Hovoří Jan Werich a Jana Werichová
Rozhovory Jana Wericha s dcerou Janou.
VM 2678 Fitzgerald, Francis Scott: Velký Gatsby
Čte: Filip Čapka
Čas: 5 hod., 34 min.
Velký Gatsby - jedno z nejznámějších děl moderní americké literatury. V
nezkrácené, více než pětihodinové audioknize se role vypravěče zhostil Filip
Čapka.
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VM 2679 Hannah, Sophie: Vraždy s monogramem
Čte: Pavel Chovanec
Čas: 12 hod., 21 min.
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“
VM 2681 Tučková, Kateřina: Vyhnání Gerty Schnirch – 2 CD
Čte: Vilma Cibulková
Čas: 15 hod. 45 min.
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.
VM 2683 Brown, Dan: Ztracený symbol – 2 CD
Čte: Hana Rychetníková
Čas: 20h 29 min
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.
VM 2698 Gibson, William: Gernsbackovo kontinuum
Čte: Filip Kaňkovský
Čas: 31 min.
Sci-fi povídka ze sbírky Vypálit chrom.
VM 2699 Fielding, Helen: Bridget Jonesová: láskou šílená – 2 CD
Čte: Martina Hudečková
Čas: 13 hod., 25 min.
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.
VM 2700 Rowling, J. K.: Harry Potter a Kámen mudrců
Čte: Jiří Lábus
Čas: 09:50:01
Příběh plný divů a hříček, v němž najdou zalíbení všichni fantastové od 9 do
99 let. Hlavním hrdinou je jedenáctiletý učedník čarodějných umění.
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VM 2701 Rowling, J.K.: Harry Potter a Tajemná komnata
Čte: Pavel Zedníček
Čas: 10:47:03
Nová dobrodružství Harryho Pottera odehrávající se opět v bradavické škole
pro čaroděje.
VM 2702 Rowling, J.K.: Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 17:05:23
V dalším pokračování dobrodružství studenta kouzelnické školy Harryho a jeho
kamarádů sledujeme příběh uprchlého nebezpečného vězně.
VM 2703 Rowling, J.K.: Harry Potter a Ohnivý pohár
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 27:44:30
Ve čtvrtém pokračování dobrodružného příběhu se kouzelnický student Harry
účastní turnaje o pohár Tří kouzelnických škol.
VM 2704/1-2 Rowling, J.K.: Harry Potter a Fénixův řád – 2 CD
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 18:54:32, 19:06:51
Další vzrušující dobrodružství prožívá student kouzelnické školy Harry Potter a
jeho kamarádi.
VM 2705 Rowling, J.K.: Harry Potter a princ dvojí krve
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 25:30:36
Další příběh Harry Pottera a jeho přátel.
VM 2706/ 1-3 Rowling, J.K.: Harry Potter a relikvie smrti – 3 CD
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 12:17:19, 11:46:44, 5:54:18
Závěrečný příběh Harry Pottera a jeho přátel.
VM 2707 Vondruška, Vlastimil: Krev na kapradí
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 08:13:39
Výbor povídek autora historických detektivek se odehrává v rozličných dobách
i na různých místech Čech.

VM 2708 Vondruška, Vlastimil: Román o růži
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 8:20:02
Historická detektivka se odehrává za vlády Přemysla II. Otakara a jejím
hlavním hrdinou je královský prokurátor a správce Bezdězu Oldřich z Chlumu.
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VM 2709 Vondruška, Vlastimil: Vražda v ambitu
Čte: Radek Valenta
Čas: 12:01:55
Tři detektivní příběhy (Vražda v ambitu. Masopustní maškary. Osudný turnaj) z
poloviny 13. století se vracejí do doby mládí budoucího prokurátora Oldřicha
z Chlumu.
VM 2710 Brzáková, Pavlína: Dědeček Oge:učení sibiřského šamana
Čte: Jaroslav Dušek
Baladicky laděný příběh o životě posledního eveneckého šamana, jenž
přibližně v letech 1920-1990 žil v tunguzské tajze, vznikl na základě vzpomínek
pamětníků.
VM 2713 Veselý, Josef: Toulky českou minulostí 301-350 – 2 CD
Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý
České dějiny od začátku 16. století po dobu Rudolfa Habsburského.
VM 2714 Veselý, Josef: Toulky českou minulostí 351-400 – 2 CD
Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý
České dějiny od doby rudolfinské po krále Matyáše.
VM 2715 Veselý, Josef: Toulky českou minulostí 401-450 – 2 CD
Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý
České dějiny od počátku třicetileté války do roku 1626.
VM 2716 Veselý, Josef: Toulky českou minulostí 451-500 - 2 CD
Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý
České dějiny za třicetileté války až do konce 17. Století.
VM 2717 Veselý, Josef: Toulky českou minulostí 501-550 – 2 CD
Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý
České dějiny od počátku 18. století do období vlády Marie Terezie.
VM 2718 Veselý, Josef: Toulky českou minulostí 551-600 – 2 CD
Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý
České dějiny od poloviny 18. Století.
VM 2719 Veselý, Josef: Toulky českou minulostí 601-650 – 2 CD
Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý
České dějiny od poloviny 18. století do počátků národního obrození.
VM 2720 Veselý, Josef: Toulky českou minulostí 651-700 – 2 CD
Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý
České dějiny od počátků národního obrození po období napoleonských válek.
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VM 2721 Veselý, Josef: Toulky českou minulostí 701-750 – 2 CD
Účinkují: : Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý
České dějiny národního obrození.
VM 2722 Havlíček, Jaroslav: Petrolejové lampy
Čte: Rudolf Pellar
Čas: 04:23
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.
VM 2723 Christie, Agatha: Poslední vůle. Vánoční tragédie
Čte: Helena Šoltészová, Eva Ruxová
Čas: 68:23
Dva kriminální případy z pera královny detektivek.
VM 2724/I,II Hosseini, Khaled: A hory odpověděly – 2 CD
Čte: Renata Volfová
Čas: 14:33:54
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.
VM 2725 Körnerová, Hana Marie: Pán hor 1
Čte: Helga Čočková
Čas: 11:06:12
Romantická sága šlechtického rodu de Braie.
VM 2726/I-III Körnerová, Hana Marie: Pán hor 2 – 3 CD
Čte: Helga Čočková
Čas: 11:02:31, 9:19:23, 5:01:29
Romantická sága šlechtického rodu de Braie.
VM 2727/I,II Körnerová, Hana Marie: Pán hor 3 – 2 CD
Čte: Helga Čočková
Čas: 8:22:06 ; 8:16:06
Třetí díl romantické ságy rozvíjí osudy členů francouzského šlechtického rodu
de Braie, proplétá jejich milostné i nenávistné vztahy.
VM 2728/I,II Körnerová, Hana Marie: Pán hor 4 – 2 CD
Čte: Helga Čočková
Čas: 11:42:28 ; 4:58:00
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.
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VM 2729/I,II Körnerová, Hana Marie: Pán hor 5 – 2 CD
Čte: Helga Čočková
Čas: 11:41:25 ; 4:58:52
Pátý díl ságy, která zachycuje dramatické osudy šesti generací francouzského
šlechtického rodu de Braie od roku 1785.
VM 2730/I,II Körnerová, Hana Marie: Pán hor 6 – 2 CD
Čte: Helga Čočková
Čas: 10:26:24 ; 4:30:46
Epilog romantické ságy francouzského šlechtického rodu.
VM 2731 Vondruška, Vlastimil: Ďáblův sluha
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 11:30:43
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.
VM 2732/I,II Nesbo, Jo: Přízrak – 2 CD
Čte: Hynek Čermák
Čas: 12:20:05, 3:48:10
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.
VM 2733 Milton, Giles: Plavby za bohatstvím: boj o souostroví muškátového
oříšku
Čte: František Dočkal
Čas: 11:25:27
Střety koloniálních zájmů Angličanů a Holanďanů v Indonésii v 17. století Bandské ostrovy jako zdroj vzácného a drahého koření.
VM 2734/I,II Mankell, Henning: Bílá lvice – 2 CD
Čte: Jiří Vyorálek
Čas: 8:47:44, 6:11:32
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.
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VM 2735 Taragel, Dušan: Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé
rodiče – 2 CD
Čte: Aňa Geislerová
Čas: 75:55, 68:15
Pohádky pro neposlušné děti a jejich rodiče v rozšířené verzi o 4 nové
pohádky.
VM 2738 Myšková, Ivana: Nícení
Čtou: Anna Dosoudilová, Tereza Causidisová, Michaela Raisová, Zuzana
Pitterová
Čas: 50:00
Příběh Hermíny, jež to má se svými rodiči a partnery právě tak složité jako oni
s ní.
VM 2747 Ježková, Alena: Staré pověsti české a moravské – 3 CD
Čtou: Veronika Gajerová, Boleslav Polívka, Jan Potměšil, Jan Kačer
Čteno ze stejnojmenné knihy, vydané nakladatelstvím Albatros 2005.
VM 2759 Backman, Fredrik: Muž jménem Ove
Čte: Jan Vlasák
Čas: 10:28:29
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".
VM 2760 Bragance, Anne: Mata Hari
Čte: Renata Volfová
Čas: 10:12:04
Životopisný román o slavné tanečnici a záhadné špionce, která byla popravena
v roce 1917.
VM 2761 Christie, Agatha: Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota
Čte: Ladislav Frej
Čas: 9:56:47
Soubor dvanácti kratších detektivních příběhů Hercula Poirota.
VM 2762 Nesbo, Jo: Policie 1
Čte: Hynek Čermák
Čas: 16:00:52
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.
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VM 2763 Nesbo, Jo: Policie 2
Čte: Hynek Čermák
Čas: 16:00:52
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.
VM 2764 Kutinová, Amálie: Farmaceutka
Čte: Marcela Šiková
Čas: 07:25:44
Pokračování kroniky dívčího života Gabry a Málinky vypravuje o tom, jak se
Málinka učí být lékárnicí.
VM 2766 Schröder, Rainer M.: Bratrstvo svatého grálu.1,Do posledního dechu
Čte: Michal Roneš
Čas: 12:29:53
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.
VM 2765 Sedláčková, Andrea: Moje pařížská revoluce
Čte: Barbora Kouklíková
Čas: 9:51:59
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.
VM 2767 Giesbert, Franz-Olivier: Himmlerova kuchařka
Čte: Ivana Lokajová
Čas: 09:07:00
Groteskní román, ve kterém spolu s hrdinkou a jejími pohnutými osudy
poznáváme zlomové okamžiky dějin dvacátého století.
VM 2768 Vondruška, Vlastimil: Králův dluh
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 12:22:40
Další detektivní příběh, kde v hlavní roli vyšetřovatele vystupuje královský
prokurátor a správce hradu Bezděz Oldřich z Chlumu.
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VM 2769 Vondruška, Vlastimil: Zdislava a ztracená relikvie, aneb, Tři zločiny,
které rozřešil královský prokurátor Oldřich z Chlumu
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 11:41:32
V historickém detektivním románu o "hříšných lidech Království českého"
prokurátor Přemysla Otakara II. opět vyšetřuje řadu zločinů.
VM 2770/I, II Fielding, Helen: Celebrity pro Afriku – 2 CD
Čte: Helga Čočková
Čas: 14:48:19
Ve svém románu spojila autorka s velkou dávkou humoru, porozumění a
soucitu dva zdánlivě neslučitelné světy - kult celebrit a utrpení třetího světa.
VM 2771 Adamec, Radek: Bubákov
Čte: Josef Somr, Jiří Lábus, Ota Jirák, Ivo Šmoldas, Pavel Liška
Čas: 79 min.
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.
VM 2772 Kutinová, Amálie: Gabra a Málinka .1. díl,Povedené dcerky
Čte: Hana Makovičková
Čas: 5:49:17
Veselé příhody dvou sester, dcer řídícího učitele na venkovské škole na
Valašsku.
VM 2773 Kutinová, Amálie: Gabra a Málinka.2. díl,Ve městě
Čte: Hana Makovičková
Čas: 4:29:15
Veselé příhody dvou sester, ze kterých se stávají studentky gymnázia ve
Valašském Meziříčí.
VM 2774 Kutinová, Amálie: Gabra a Málinka 3. a 4. díl, Gabra a Málinka se učí
latinsky ; Gabra a Málinka v čarovné zemi
Čte: Hana Makovičková
Čas: 9:47:03
Třetí a čtvrtý díl série Amálie Kutinové-Tauberové o Gabře a Málince,
nerozlučných sestrách z Valašska.
VM 2775 Kutinová, Amálie: Gabra a Málinka 5. díl, Galánečky
Čte: Marcela Šiková
Čas: 7:30:25
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).
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VM 2776 Kutinová, Amálie: Gabra a Málinka 6. díl, V Praze
Čte: Marcela Šiková
Čas: 6:35:02
Další autobiografické příběhy oblíbené autorky dívčích románů.
VM 2777 Wood, Naomi: Paní Hemingwayová
Čte: Renata Volfová
Čas: 9:25:37
Románová mozaika je portrétem čtyř manželek, které stály po boku Ernesta
Hemingwaye, jednoho z nejslavnějších spisovatelů dvacátého století.
VM 2778/ I,II Weir, Andy: Marťan – 2 CD
Čte: Filip Sychra
Čas: 15:00:47
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.
VM 2779 Nagaraja, Dharmachari: Buddhovy pohádky na dobrou noc – 3CD
Čte: Barbora Hrzánová
Čas: 200:08
Tato kniha obsahuje dvacet klasických buddhistických příběhů převyprávěných
zábavným způsobem, tak aby je rodiče mohli předčítat svým dětem.
VM 2780/I,II,III Hayes, Terry: Já, poutník – 3 CD
Čte: Jan Hyhlík
Čas: 33:15:41
Špionážně kriminální thriller sugestivně vypráví příběh dvou mužů, kteří stojí
na opačném konci dobra a zla.
VM 2781 Žáček, Jiří: Čarodějné pohádky – 2 CD
Čte: Petr Kostka
Čas: 158:46
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.
VM 2782 Český Honza
Čtou: Petr Kostka, Carmen Mayerová, Viktor Preiss, Jana Preissová, Miloš
Hlavica, Růžena Merunková, Luděk Munzar a Jana Hlaváčová
Čas: 72:09
Osm pohádek o českém Honzovi a jeho dobrodružstvích.
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VM 2783 Kratochvíl, Miloš: Puntíkáři – 2 CD
Čte: David Prachař
Čas: 76:00 ; 78:00
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.
VM 2784 Kratochvíl, Miloš: Bouráci
Čte: Filip Sychra
Čas: 3 hod., 20 min.
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.
VM 2785 Kratochvíl, Miloš: Klofáci
Čte: Filip Sychra
Čas: 3 hod., 8 min.
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.
VM 2786 Žáček, Jiří: Chytré pohádky – 2 CD
Čte: Oldřich Kaiser
Čas: 2 hod. 16 min.
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.
VM 2787 Nesbo, Jo: Doktor Proktor a vana času
Čte: David Novotný
Čas: 7 hod., 13 min.
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?
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VM 2788 Kratochvíl, Miloš: Duchaři
Čte: Filip Sychra
Čas: 3 hod., 3 min.
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.
VM 2789 Žáček, Jiří: Aprílová škola: bajky a nebajky
Recitují a zpívají: Vojtěch Dyk, Lucie Pernetová, Martin Písařík, Radka
Tesárková, Natálka Havlová
Čas: 52:58
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.
VM 2790 Kratochvíl, Miloš: Kouzláci
Čte: Filip Sychra
Čas: 3 hod., 13 min.
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.
VM 2791 Moje první Bible: dětská Bible pro úplně nejmenší – 2 CD
Čte: Naďa Konvalinková, Vladimír Javorský
Čas: 2:27:48
Nejsrozumitelnější podání biblických příběhů pro úplně nejmenší v laskavém a
napínavém vyprávění a navíc roztomilá, zábavná a jednoduchá říkadla.
VM 2792 Rychlebský, Filip: Pišlické příběhy
Čte: Ivan Trojan
Čas: 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.
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VM 2793 Robbins, Tom: P jako pivo
Vypráví: Oldřich Kaiser
Čas: 2 hodiny, 47 minut
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.
VM 2794 Aškenazy, Ludvík: Praštěné pohádky
Vyprávějí, hrají a zpívají: Michal Malátný, Jana Ondrušková, Tomáš Petřík
Čas: 59:42
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.
VM 2797 Doyle, Arthur Conan: Vánoční příběhy Sherlocka Holmese
Čte: Petr Kostka
Čas: 125:03
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...
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VM 2800 Lindgren, Minna: Babičky: mrtvý kuchař :Siiri, Irma a Anna-Liisa na
stopě
Čte: Daniela Bartáková
Čas: 10 hod., 37 min.
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.
VM 2801 Hawkins, Paula: Dívka ve vlaku
Čte: Tereza Bebarová, Petra Špalková, Lucie Pernetová
Čas: 11 hod. 15 min.
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.
VM 2802 Charriére, Henri: Motýlek
Čte: Norbert Lichý
Čas: 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
VM 2803 Baarová, Lída: Případ Lída Baarová :rozhovory herečky s Josefem
Škvoreckým – 3 CD
Čas: 71:54
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.
VM 2804 Priestley, Chris: Příšerné příběhy vánoční
Čte: Ladislav Frej
Čas: 2 hod., 49 min.
V sedmi příbězích prodchnutých tajuplnou, strašidelnou atmosférou čeká na
čtenáře spousta geniálně nečekaných zvratů a samozřejmě nezbytné, hrůzu
nahánějící poučení.
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VM 2805 Barbery, Muriel: S elegancí ježka
Učinkují: Taťjana Medvecká a Lucie Pernetová
Čas: 10 hod., 5 min.
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.
VM 2806 Horníček, Miroslav: Saze na hrušce
Čte: Miroslav Horníček
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.
VM 2807 Matula, Miloš: Zimní meditace – 2 CD
Čas: (74:00) : (68:00)
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.
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