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Eldest – druhý díl ságy Odkaz Dračích jezdců nově na Audiotéka.cz  

Po úspěšné audioknize Eragon vydává nakladatelství Fragment audio verzi 
druhého dílu fantasy série Christophera Paoliniho, která nadchla miliony čtenářů 
po celém světě.  Příběh chudého farmářského mládence Eragona a jeho dračí 
kamarádky Safiry na cestě za dobrodružstvím načetl v nezkrácené podobě herec 
Martin Stránský. Nechte se vtáhnout do napínavého děje, vstupte mezi draky, 
čaroděje a odvážné hrdiny ve více než 24 hodinách strhujícího vyprávění! 
Audiokniha Eldest je již nyní exkluzivně na Audiotéka.cz ke stažení ve 
formátu MP3 za 299 Kč.  

Ve druhém díle tetralogie Odkaz Dračích jezdců se Eragon se svojí dračicí Safirou 
vydává do elfského města Ellesméry, aby se naučil kouzlit a bojovat, což je pro 
Dračího jezdce životně důležité. Eragona čeká jedinečná cesta plná 
dobrodružství, ale jeho mysl neustále sužuje zmatek a nejistota, protože neví, 
komu může věřit. 

Na závěr dobrá zpráva pro všechny příznivce Eragona. Nakladatelství Fragment 
připravuje audioknihy obou zbývajících dílů Odkazu Dračích jezdců – Brisingr a 
Inheritance, které budou ještě v letošním roce v digitální podobě dostupné opět 
na www.audioteka.cz. 
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Audiotéka.cz je služba nabízející mobilní přístup k audioknihám. S aplikacemi 
Audiotéka pro chytré mobilní telefony a tablety na platformách iOS (Apple), 
Android i Windows Phone můžete audioknihy poslouchat skutečně kdykoliv a 
kdekoliv. Zároveň je možné pomocí počítače stáhnout nahrávky i v MP3 formátu. 
Za rok a půl svého působení v České republice má Audiotéka v nabídce více než 
1500 titulů mluveného slova všech významných českých vydavatelů. Přes 50 tisíc 
registrovaných uživatelů má v Audiotéce svou virtuální „Poličku“ se všemi 
zakoupenými audioknihami i kapitolami zdarma, které si mohou dle potřeby 
neomezeně stahovat do mobilu, tabletu, počítače či MP3 přehrávače. 
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