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Tympanum vydává i další případy Jiřího Adama z Dobronína
Poslední cantilena, Tajemství Tudorovců, Mrtvý posel a Otrávený pohár

Královský písař Jiří Adam z Dobronína řeší zapeklitý případ na
samém jihu Čech. Z cestování přes Šumavu m ají v té době všichni
strach; všude nekonečné hvozdy, vesnic poskrovnu, jen tu a tam pár
samot. Není proto divu, že královská města tu bohatnou z tučných cel
a m ýt a tak původně Jiří Adam na Šumavu m íří kvůli sporu o solné
clo mezi Vimperkem a Prachaticemi. Cestou přes rozbouřenou
říčku ale málem přijde o život a útočiště mu poskytnou na místním
dvorci. Uprostřed noci však přijde Jiřího Adama navštívit panská
dcerka Lucie a prosí o pomoc pro nespravedlivě odsouzeného...
Jan Hyhlík (1945) | Hlasatel, herec a dabér vystudoval ve
své rodné Praze divadelní fakultu AMU. Vystřídal divadla
v Hradci Králové, Kolíně, Brně, Praze a Pardubicích. Od roku
1995 externě spolupracuje s Českým Rozhlasem 3 Vltava
a zhruba po stejnou dobu načítá knihy pro Knihovnu a tiskárnu
pro nevidomé К. E. Macana, kde načetl již přes 150 titulů.
Tympanum v jeho interpretaci vydalo audioknihu Poutník:
Mágův deník, ságy Vlastimila Vondrušky Přemyslovská epopej
a Husitská epopej, detektivní cykly Hříšní lidé Království českého
a Letopisy královské komory a šest titulů Fredericka Forsytha.
Historická detektivka | Nezkrácená verze na 1 mp3 CD | 6 hodin 3 minuty
Nahrávka vznikla podle knihy Vlastimila Vondrušky Letopisy královské komory II. - Falešný
tolar / Tichý jazyk / Boskovická svodnice vydané nakladatelstvím MOBA v Brně v roce 2007.
Copyright © Vlastimil Vondruška, 2007. Nahrávku vytvořila Knihovna a tiskárna
pro nevidomé Karla Emanuela Macana v roce 2009. Remastering Tympanum, s. r. о.
Čte Jan Hyhlík. Hudba Pavel Hlaváček. Design obalu Jan Mottl. Odpovědná redaktorka
Tereza Melicharová. Vydalo Tympanum, s. r. o., v březnu 2019. www.tympanum.cz

DOPORUČENÁ CENA 299 KČ

8

______________________

