NOVINKY HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ NA KVĚTEN 2017
CD7881
Čarodějné pohádky [zvukový záznam] / Jiří Žáček - 2 zvukové desky (120:38)
Znamenité vyprávění pohádek z celého světa plné kouzel kouzelníků, čar čarodějnic, kouzelných
předmětů, magických zaklínadel, zázračných schopností a divotvorných proměn, veselých
i strašidelných, uvěřitelných i neuvěřitelných.

CD7880/
Čarodějné pohádky podruhé [zvukový záznam] / Jiří Žáček - 1 zvuková deska (76:42)
Na malé posluchače čeká další výprava do zemí plných fantazie a šťastných konců. Protože
pohádkové příběhy musejí u srdce zahřát a vyloudit na dětské tváři jiskřivý úsměv.

CD7884/
Pohádky tisíce a jedné noci [zvukový záznam], 1 zvuková deska (78:49)
Výběr z mimořádně úspěšného rozhlasového cyklu z let 1995-1998, obsahuje úvod, příběh noci
1., 2., 52., 999., 1000. a 1001.

MP7869/
Mnich, který prodal své ferrari [zvukový záznam] / Robin S. Sharma - 1 zvuková deska (7 hod.,
34 min.)
Kniha patřící mezi nejznámější klasická díla s duchovní a psychologickou tematikou. Vypráví příběh
o slavném a bohatém právníkovi Julianu Mantlovi, jenž se ocitl na pokraji smrti, když jednoho dne
v přeplněné soudní síni utrpěl infarkt. Jeho fyzický kolaps je provázen krizí duchovní, která jej donutí
hluboce se zamyslet nad neutěšeným stavem svého života a vydat se hledat odpovědi na
nejdůležitější otázky lidského bytí. Příběh Juliána Mantla čtenáře krok za krokem provází na cestě
k sebepoznání a ke smysluplnému a vyrovnanému životu.

MP7870/
Tělo - Čtyři roční doby. [zvukový záznam] / Stephen King - 1 zvuková deska (6 hod., 9 min.)
Castle Rock se Teddy, Chris, Gordi a Vern doslechnou o dalším chlapci Rayovi Browerovi, který se
ztratil a policie ho nemůže najít. Jelikož se jen flákají, rozhodnou se podniknout cestu, aby
zmizelého nalezli. Budou muset překonat řadu překážek, a to nejen fyzických, ale i takových, které
je utuží. Zobrazená hořkost ukazuje komplikovaný život mladých lidí.

MP7874/
Vyhnání Gerty Schnirch [zvukový záznam] / [Kateřina Tučková] - 2 zvukové desky (15 hod., 45
min.)
Noc z 30. na 31. 5. 1945. Gerta Schnirch, matka několika¬měsíční dcerky, je jen s osobními věcmi
„odsunuta" společně s ostatními brněnskými Němci směrem na Vídeň. Vyčerpávající pochod skončí
v Pohořelicích, kde mnoho vyhnanců podlehne epidemii tyfu a úplavice. Gerta a některé další
německé ženy se zachrání při nucených pracích na jižní Moravě, kde setrvají i po ukončení
transportů. Po znovuzískání československého občanství se Gerta vrací do Brna, v němž prožívá
další bouřlivé události druhé poloviny dvacátého století.

MP7878/
Na mušce lovce: Vzpomínky elitního odstřelovače wehrmachtu Josefa "Seppa"
Allerbergera/ Albrecht Wacker; z německého originálu Im Auge des Jägers. Der WehrmachtsScharfschätze Josef Allenberger přeložil Vladimír Cinke - 1 audiodisk (10 hod., 11 min.);
Audiokniha nabízí strhující pohled na boje na východní frontě z perspektivy jednoho z nejlepších
odstřelovačů německé armády, Josefa „Seppa“ Allerbergera (1924–2010). Tento rodák ze Štýrska se
v roce 1942 dobrovolně přihlásil do wehrmachtu a během tvrdých ústupových bojů na východě se
záhy stal druhým nejúspěšnějším odstřelovačem (oficiálně mu bylo připisováno 257 zabitých
nepřátel, ve skutečnosti jich však usmrtil mnohem víc). Nesmlouvavě otevřená a místy drastická
memoárová publikace vznikla na základě několikaměsíčních rozhovorů Josefa Allerbergera
s autorem, historikem vojenství.
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