
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Delaney, J. P., 1962-  

Název: Ta přede mnou 
 

Jane se po osobní tragédii nastěhuje do domu na Folgate 

Street, který jí učaruje svým minimalismem. Jeho architekt 

a majitel v jedné osobě ovšem bydlení podmiňuje celou 

řadou nařízení a restrikcí: tenhle prostor má své obyvatele 

změnit. Nová nájemnice brzy zjišťuje, že před ní tu žila 

Emma, která jí byla nápadně podobná věkem i vzhledem. 

Emma zemřela násilnou smrtí a Jane se začíná obávat, zda 

stejný osud nečeká i ji. 
 

  

Autor:  Finn, A. J., 1979-  

Název: Žena v okně 

 

Anna Foxová žije sama, uzavřená ve vlastním světě.  

Ze svého domu nevychází, dny tráví popíjením vína, 

sledováním starých filmů a špehováním sousedů. Jednoho 

dne se do domu přes ulici přestěhují Russellovi, na pohled 

normální rodina. Jenže pak Anna zahlédne něco,  

co neměla. Její už tak nejistý svět se začne rozpadat  

a na povrch vypluje šokující tajemství. Co je pravda?  

Co představa? A kdo je v nebezpečí?  

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Hawkins, Paula, 1972-  

Název: Do vody 

 

Na dně řeky se najde tělo svobodné matky, a zrovna na 

místě, kde bylo toho léta objevena mrtvola mladého 

děvčete. V historii malého městečka Beckford to sice 

nejsou první ženy, jejichž osud se na onom místě uzavřel, 

jsou to však právě ony dvě, jejichž smrt rozčeří nejen 

hladinu řeky, ale i poklidné životy místních obyvatel… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Christie, Agatha, 1890-1976  

Název: Není kouře bez ohýnku 
 

Do Lymstocku, poklidného venkovského městečka, 

přichází Jerry Burton se svou sestrou Joannou, aby se 

zotavil po těžkém úrazu, který utrpěl při havárii letadla. 

Jejich život by plynul neměnně a nevzrušeně, kdyby 

sourozenci náhle neobdrželi poměrně nechutné anonymní 

dopisy. Posléze zjistí, že i jiní obyvatelé dostávají podobné 

dopisy. Městečko postupně propadá zvláštní psychóze… 
 

  

Autor:  Jedlička, Ivan Milan, 1931- 

Název: Slavné české kriminální příběhy 
 

Deset kriminálních povídek podle skutečných případů, 

které vzrušily československou veřejnost v sedmdesátých 

a osmdesátých letech, v mistrném podání herce Norberta 

Lichého. Nechávají posluchače nahlédnout do praxe 

našich nejúspěšnějších vyšetřovatelů a zároveň jsou 

zajímavou psychologickou sondou do lidských osudů   

i doby, ve které se odehrály.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Kealey, Imogen 

Název: Osvobození 
 

Strhující příběh napsaný podle skutečných událostí 

přibližuje osudy jedné z nejodvážnějších žen minulého 

století. V šestnácti letech Nancy Wakeová opustila rodnou 

Austrálii, aby nalezla nový domov a životní lásku   

v Marseille. V době nacistické okupace Francie nedokázala 

stát stranou a jako čím dál slavnější a hlavně 

nepolapitelnější Bílá myš se stala německým silám trnem   

v oku.  
 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autor:  Kepler, Lars  

Název: Stalker 
 

Před devíti lety byl pastor Rocky Kyrklund odsouzen za 

brutální vraždu a svěřen do psychiatrické péče. Z událostí 

si nic nemapatuje - od tragické autonehody trpí opakujícími 

se výpadky a ztrátou paměti. Ve stejnou dobu, kdy se 

Rocky Kyrklund znovu vrací do společnosti, někdo policii 

pošle video ženy v okně. Následujícího dne je žena 

nalezena mrtvá… 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Autor:  Krajčo Babinská, Karin, 1974-  

Název: Hvězdy na cestě 
 

Úspěšný stárnoucí herec Igor se po smrti své matky 

vydává na cestu na Krétu, kde se pokusí zrekapitulovat svůj 

život.V minulosti stárnoucího slavného herce Igora a jeho 

dcery, úspěšné spisovatelky Vandy, se skrývá tragédie, 

která navždy změnila jejich životy. Po letech odcizení se 

setkávají na Krétě, aby tu splnili jedno poslední přání. 

Podaří se jim během společných dnů ustát řadu vypjatých 

situací a najít k sobě ztracenou cestu? Emotivní vyprávění 

o vině a odpuštění vás spolu s hrdiny dovede k jasnému 

poselství: Každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme 

celý. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Autor:  Kopta, Václav, 1965-  

Název: Prodloužená jízda 

 

Život je jízda! Známý český herec Václav Kopta v této 

audioknize s lehkostí a nadhledem vzpomíná na vlastní 

dospívání a na příhody z branže i rodinného života. 

Vyprávění zavede čtenáře nejen do kraje autorova dětství, 

na pražskou Hanspaulku a do Libochovic, ale také do 

Berlína, na Rujánu nebo do jižních Čech. 

 

 
 

 

 

Autor:  Coelho, Paulo, 1947-  

Název: Nevěra 

 

Lindě je 31 let a podle mínění všech vede dokonalý život. 

Rutina a předvídatelnost každodenního života v ní však 

začínají budit pochybnosti. Už nedokáže snášet úsilí, které 

musí vynakládat, aby vypadala šťastně, zatímco ve 

skutečnosti k životu pociťuje nesmírnou apatii.   

To všechno se změní, když se setká s mužem, s nímž si   

v době dospívání byla citově blízká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Lednická, Karin, 1969-  

Název: Šikmý kostel 

 

Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy 

lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici, 

která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století 

později zašla na úbytě - také kvůli těžbě uhlí. Kniha začíná 

obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně 

zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně   

i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po 

následující čtvrtstoletí sledovat. 

 



  

Autor:  Nesbø, Jo, 1960-  

Název: Spasitel 

 

Píše se srpen 1991. Na letním táboře Armády spásy je 

znásilněna čtrnáctiletá dívka. O 12 let později… v Oslu 

panuje nejen adventní atmosféra, ale také největší mráz za 

posledních čtyřiadvacet let. Armáda spásy pořádá na 

náměstí bratří Egerových tradiční předvánoční pouliční 

koncerty a rozdává z velkého kotle polévku potřebným.   

16. prosince v podvečer se do zvuků hudby ozve výstřel. 

Voják stojící u kotle s polévkou padá mrtev k zemi.  
 

 

 

 

Autor:  Pavel, Ota, 1930-1973  

Název: Veliký vodní tulák 

 

Výběr povídek ze stejnojmenné knížky oblíbeného 

vypravěče Oty Pavla, jehož zčásti prožité příběhy o rybách 

a rybaření, ale hlavně o lidech se už staly součástí české 

klasické prózy. Povídky z Pavlova dětství a mládí přinášíme 

v působivém, energickém ztvárnění Pavla Zedníčka. 
 

 

 
  

 

 

 

Autor:  Svěrák, Zdeněk, 1936-  

Název: Posel hydrometeorologického ústavu 
 

Hrdinou komedie Posel hydrometeorologického ústavu je 

člověk, který neodolá pokušení mystifikovat posluchače v 

rozhlasovém vysílání a vydává se za jiné osoby. Dokáže 

obalamutit nejen posluchače, ale i samotné redaktory… 
 

 

 

 

 

 

Autor:  Šťastná, Barbora, 1973- 

Název: Šťastná kniha 
 

Taky vás někdy napadlo, že byste chtěli změnit svůj život? 

Odjet meditovat do Indie? Chovat bio ovce na Šumavě? 

Zachraňovat děti v Africe? Pracovat v baru na 

středomořské pláži? Taky mě to napadlo, ale, upřímně 

řečeno... nechtělo se mi. Místo toho jsem vyzkoušela různé 

způsoby, jak být šťastnější, a přitom si nechat svůj život 

takový, jaký je: s manželem a dvěma dětmi, s bytem na 

hypotéku a normální pracovní dobou. A zjistila jsem,   

že štěstí si nechci schovávat na Vánoce, na dovolenou 

nebo na někdy jindy. 
 



      

Autor:  Třeštíková, Radka, 1981- 

Název: Foukneš do pěny 

 

Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, 

křivdy, nevyřčená slova a nevyřešené záležitosti a vydejte 

se spolu s hlavní hrdinkou na svoji vlastní cestu. 

Audiokniha nejprodávanější české autorky současnosti vás 

ve svému příběhu vezme až na konec světa. 

 

 

 

 

 

Autor:  Vondruška, Vlastimil, 1955- 

Název: Zločin na Bezdězu 

 

Královský prokurátor a správce Bezdězu, Oldřich z 

Chlumu, svolává na své sídlo rodový sněm. Na hrad 

Bezděz, obklopený neprostupnými lesy, neočekávaně 

dorazí také dcery českého krále Anežka a Eliška 

Přemyslovna se služebnou Dagmar. Ta je však záhy 

zavražděna a s ní i sluha Vicek ze Studénky. Další případ 

Oldřicha z Chlumu pomáhá opět rozplétat jeho panoš Ota, 

velitel Diviš, ale také odvážná paní Ludmila z Vartemberka, 

která s oblibou pomáhá svému manželovi ve vyšetřování.  
 

  

Autor:  Vondruška, Vlastimil, 1955- 

Název: Dýka s hadem 

 

Nedávno jmenovaný královský prokurátor a správce hradu 

Bezděz Oldřich z Chlumu má čerstvě po svatbě. Na líbánky 

však není čas, protože Jindřich z Donína, pán hradu 

Grabštejn, je chladnokrevně zavražděn. V té době u něj 

pobývali hned tři význační šlechtici a zdá se, že k vraždě 

velmože Jindřicha, který byl probodnut dýkou s hadem   

ve své vlastní ložnici, měli motiv všichni tři pánové. 

 

  

Autor:  Whitton, Hana, 1950-  

Název: Poslední láska císaře Karla 

 

Román Poslední láska císaře Karla pojednává o 

pozapomenutém osudu Guillauma, jediného historicky 

doloženého levobočka císaře Karla IV. Český král a římský 

císař se s Guillaumovou matkou seznámil patrně v roce 

1365 při jedné ze svých cest do Avignonu. Tehdy stál na 

vrcholu moci a přednedávnem uzavřel výhodný politický 

sňatek s Alžbětou Pomořanskou. S napětím budeme 

sledovat nelehký osud Margarety z Arles a jejího syna 

Guillauma, který se se svým císařským otcem setká až na 

prahu dospělosti, při poslední cestě Karla IV. do Francie.  

 



  

Autor:  Nauman, Pavel, 1907-1976               

Název: Dlouhý stín času 
 

Temný, až noirový příběh nás zavádí do 60. let minulého 

století. Mladý absolvent práv začne pracovat na pražské 

kriminálce jako detektiv. Přes případy drobných krádeží   

a sousedského hašteření se dostává až k případu, který   

se stane v oboru kriminalistiky legendárním.   

Co se původně zdálo být jen banální defraudací zlata 

dovede mladého detektiva až k vyřešení brutální vraždy 

Otýlie Vranské. 
 

  

Autor:  Drijverová, Martina, 1951-                

Název: Příšerné zlobilky 

 

Byly jednou holčičky, které moc a moc zlobily. A to se jim 

vážně nevyplatilo! Všechny se proměnily v opravdová 

strašidla a příšerky. Z jedné se stala bludička, z druhé 

mátoha, další se převtělily v jeskyňku, ohnivou kočku, lesní 

ženku či ohnivou kočku. A co teprve ty ostatní – jen se na 

ně podívejte! A kdo by neměl dost, ať si přečte i knížku 

Zlobilky. 
 

  

Autor:  

Název: Uspávánky: pohádkové povídání pro poklidné 

              usínání 

 

Pro každý den do postele, od pondělí do neděle. 

Pohádkové povídání, pro poklidné usínání. Spousta 

skvělých veršovaných pohádek, říkanek a uspávanek.   

To nejlepší pro naše nejdražší, v podání opravdových 

mistrů mluveného slova 

 

 

 

 

  

Autor:  Hrubín, František, 1910-1971 

Název: Špalíček pohádek 
 

Nabízíme vám další titul ze zlaté pokladnice českých 

pohádek, aneb české, původní, nepřevyprávěné pohádky 

Františka Hrubína z knihy Špalíček pohádek. Toto obsáhlé 

2CD obsahuje výběr těch nejhezčích pohádek.   

To vše v úžasném podání skvělého Petra Štěpánka.   
 

 



  

Autor:  Kinney, Jeff, 1971- 

Název: Deník malého poseroutky. Rodrick je king 
 

Léto skončilo a Greg je vlastně docela rád. A ani se ho 

neptejte, co dělal o prázdninách, protože o tom fakt netouží 

mluvit... nejradši by zkrátka s novým školním rokem na 

všechno zapomněl, obzvláště na JEDNU trapnou událost... 

Nejhorší na tom je, že jeho starší bratr Rodrick VÍ, co se 

stalo, a Grega stojí obrovské úsilí, aby své tajemství udržel 

pod pokličkou. Ale nakonec to stejně praskne... 
 

  

Autor:  Košlerová, Eva, 1932- 

Název: Příběhy včelích medvídků 

 

První z řady úspěšných vyprávění o dvou malých 

čmeláčcích, Čmeldovi a Brumlovi. Oba včelí kluci zažívají 

humorné i napínavé příhody např. s broukem Kvapníkem, 

strašidlem Pučmeloudem, muškou, lučním koníkem. 

Všechny postavičky z říše broučků intepretuje 

neodolatelně Václav Vydra. Příběh doprovázejí vtipné 

písničky Zdeňka Svěráka, napsané na hudbu Petra 

Skoumala. Písně zpívají Aťka Janoušková, Josef Dvořák  

a Pavel Zedníček. 

 

  

Autor:  Sekora, Ondřej, 1899-1967 

Název: Příhody Ferdy Mravence a brouka Pytlíka 

 

Skvělá dramatizace textů knih Ondřeje Sekory v podání 

Vlastimila Brodského, Karla Högera a Jiřiny Bohdalové. 
 

 

 

 
 

 

  

Autor:  Šárková, Danka, 1969- 

Název: Alenka a Krakonoš 

 

Malou Alenku už delší čas trápí kašel. Čím dříve se stmívá 

a blíží se zima, tím je to s ní horší. Maminka se proto 

rozhodne holčičku i s jejím pejskem Sisinkou poslat za 

babičkou na zdravý vzduch do nejvyšších českých hor 

Krkonoš. V roubence na samotě bydlí kromě babičky dvě 

namyšlené kočky Máša a Dáša a velký pes Karel. Jenže 

kočka Dáša je nejenom protivná, ale taky neposlušná. 

Kdoví jak by to s ní dopadlo, kdyby nebylo mocného 

ochránce hor Krakonoše a ostatních obětavých zvířátek! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Šrut, Pavel, 1940- 

Název: Pavouček Pája 

 

"Pavouček Pája byl mrňousek a nešika, ale přitahovala ho 

každá záhada a každé dobrodružství" napsal o hrdinovi své 

půvabné knížky pro děti básník Pavel Šrut. Text oslovil 

herečku Jiřinu Bohdalovou, která svým neopakovatelným 

interpretačním mistrovstvím vdechla Pájovi a všem jeho 

kamarádům život a s chutí si zazpívala i písničky 

doprovázející každý příběh. 

  

Autor:  Nauman, Pavel, 1907-1976  

Název: Pohádky o mašinkách 
 

Nejslavnější a nejklasičtější pohádky o mašinkách vypráví  

o radostech i smutcích mašinek, o darebnostech 

nejvyššího pana železničáře a černokněžníka Zababy  

a také o tom, jak tyto jejich neplechy musí napravit pan 

Blahoš z výtopny a malý chlapec Pašíček ze Všenor. 
 

 

 

 


