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Eric Knight – Lassie wróć!

„Lassie wróć!” to nie tylko historia 
miłości, wierności i przywiązania psa 

do człowieka. To też opowieść             
o miłości człowieka do najlepszego 
przyjaciela - psa, miłości, która nie 

przemija, która nie daje o sobie 
zapomnieć.



Jack London – Biały kieł

Biały Kieł to udomowiony wilk. 
Początkowo jest psem pociągowym, 

przewodnikiem zaprzęgu, później 
jego życie całkowicie się zmienia.

Jeśli lubisz opowieści o prawdziwej 
przygodzie, przyjaźni człowieka ze 

zwierzęciem i walce                                 
z przeciwnościami losu – przeczytaj 

koniecznie „Białego Kła”.



Michael Morpurgo
– W BIEGU

Niezwykłe przygody 
wyjątkowego psa

Dla Kumpla porwanie od ukochanego 
właściciela to początek wielkiej przygody. 
Zostaje mistrzem toru wyścigowego, błąka 
się po ulicach, spotyka nowych przyjaciół. 
Ale czy kiedykolwiek znajdzie prawdziwy 

dom?



Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz –
Pamiętnik grzecznego psa

Nazywam się Winter. Ciągle słyszę od 
moich Państwa, że mam być grzeczny. 
Ale czy można mieć pretensje do psa, 
że wytrzepał się w jadalni i zachlapał 
ściany? Przecież byłem cały mokry! 



Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz –
Zakochany grzeczny pies

Przyszła kryska i na Wintera – zakochał się w rudej 
spanielce. Nindża jest szybka, niepokorna i szalona. 

Tworzą z Winterem prawdziwie wybuchowy 
związek, którego wkrótce wszyscy mają dość! 

W dodatku kot Marian także przyprowadza do 
domu panią swojego serca. Henryka i jego rodzinę 

czeka poważna przeprawa z zakochanymi 
zwierzakami.



Roman Pisarski – O psie, 
który jeździł koleją

W latach 50. ubiegłego wieku żył 
we Włoszech wyjątkowy pies. 

Lampo, kundelek, o niebywałych 
umiejętnościach - potrafił samodzielnie 
podróżować koleją. Zawsze trafiał tam, 
gdzie chciał. Ta prawdziwa historia stała 

się kanwą opowieści, którą napisał            
Roman Pisarski.



Eva Ibbotson – Pies i jego 
chłopiec

Hal marzy o psie. Jego zapracowani rodzice 
nie wyobrażają sobie zwierzęcia w swoim 

wypielęgnowanym eleganckim domu.            
W końcu obiecują mu psa na dziesiąte 

urodziny. Okazuje się jednak, że pies jest tylko 
na weekend – wypożyczony! 

Hal czuje się oszukany i nieszczęśliwy. 
Postanawia uciec do Dziadków – z psem                

z wypożyczalni. Pełna ciepła i humoru 
opowieść o przyjaźni, odpowiedzialności                    

i miłości do zwierząt.



Barbara Gawryluk – Dżok. 
Legenda o psiej wierności

Dżok był już dorosłym psem, kiedy pan Nikodem zabrał 
go ze schroniska dla zwierząt. Zaprzyjaźnili się, razem 

dokonali niezwykłych rzeczy.

Ta historia zdarzyła się naprawdę. Mimo iż całkiem 
niedawno – już dziś nazywana jest legendą, a jej 

bohater – Dżok, ma swój pomnik w Krakowie. 



Barbara Gawryluk –
Baltic. Pies, który płynął 

na krze

Baltica, psa, który płynął Wisłą 
na kawałku kry, obserwował 

cały świat. Ta opowieść oparta  
jest na prawdziwych 

zdarzeniach. To wzruszająca 
historia rodzącej się 

w najtrudniejszych warunkach 
miłości między psem                  

a człowiekiem.



Na psa urok!               
Opowiadania o psach

To książka dla wszystkich, którzy kochają 
psy. Dla tych, którzy je mają i dla tych, 

którzy o nich marzą...

Znajdziecie tu historie o marzeniach, które 
się spełniają i o tym, że nie można nikogo 

oceniać po wyglądzie...



Mirosława Kwiecińska –
FIGIEL z marzeń

Książka przedstawia rok z życia Oli, która 
chciałaby mieć własnego pieska mimo 
pewnego przykrego wydarzenia, jakie 

spotkało ją we wczesnym dzieciństwie.



Seria książek 
„Pies na medal” 

autorstwa 
Barbary Gawryluk



Cykl książek Marcina 
Pałasza o Elfie

Pewnego dnia ze schroniska do 
mieszkania pisarza i jego syna trafia Elf 

– pies o wielkich uszach i równie 
wielkim sercu.

1. Sposób na Elfa

2. Elfie, gdzie jesteś?!

3. Elf wszechmogący

4. Elf i dom strachów

5. Elf i pierwsza Gwiazdka

6. Elf i skarb wuja Leona

7. Elf i dom demonów



Elf i Marcin Pałasz –
Chciałbym mieć psa, czyli jak 

wychować człowieka

„Chciałbym mieć psa, czyli jak wychować 
człowieka” to rodzaj nietypowego 

poradnika, w którym narratorem jest pies 
– Elf. Znacie go z serii powieści 

przygodowych autorstwa Marcina Pałasza.

Elf jako pies niezwykle doświadczony 
udziela rad przyszłym właścicielom 

czworonogów oraz tym, którzy są już 
szczęśliwymi ich posiadaczami. 



Anna Karwińska – Opowieść    
o niezwykłym psie

Opowieść o przyjaźni dzieci z psem, który        
w tajemniczy sposób pojawił się                        

w ich ogrodzie.



Barbara Gawryluk - Kaktus

Czy chcielibyście mieć przyjaciela? 
Kogoś wesołego, mądrego                        

i kochającego? Kogoś wiernego                
i lojalnego, komu można zaufać,                 
z kim się nigdy nie nudzi i z kim 

chętnie spędza się czas? Jeśli tak,          
to koniecznie musicie poznać 

Kaktusa.



Rafał Witek                            
– Dobry pies

Bazyl to bardzo niesforny pies. 
Natalka cały czas stara się go 

wytresować. A choć Bazyl nie zawsze 
robi to, czego się od niego oczekuje, 

jest niezastąpionym przyjacielem             
w najtrudniejszych chwilach.

"Dobry pies" to urzekająca opowieść 
dla najmłodszych o przyjaźni i psim 

przywiązaniu.



Seria książek „Zaopiekuj się mną”
autorstwa Holly Webb



Romek Pawlak – Czaruś, pies z charakterem

Opowieść o Julce i jej przyjacielu, psie 
Czarusiu i o tym, że przyjaźń pomoże 

przetrwać najtrudniejsze chwile, nawet        
z daleka od domu i bliskich ludzi.



Norman Bridwell
– Clifford

Clifford, wielki czerwony pies, ma talent do 
wpadania w tarapaty. Na szczęście może liczyć 
na pomoc przyjaciół, którzy zawsze ratują go                 

z psiej opresji!



Nicolas Vanier – Bella i Sebastian



W. Bruce Cameron – Był 
sobie szczeniak. Ellie

Ellie to bardzo mądra suczka, z bardzo 
odpowiedzialnym zadaniem. 

Od szczeniaka była trenowana na psa 
ratownika i potrafi teraz odszukać 

zagubione w lesie dziecko albo wskazać 
zasypanego przez gruzy człowieka.



W. Bruce Cameron – Był 
sobie szczeniak. Bailey

Życiowym celem Bailey’a jest: zabawa           
z Ethanem, poznawanie farmy podczas 

wspólnych wakacji oraz Wylizywanie 
Talerzy (ale tylko kiedy Mamusia nie 
patrzy!). Jednak bystry psiak szybko 

zauważa, że ma ważną misję do 
wypełnienia. Czy piesek zdoła uchronić 

chłopca przed pakowaniem się                       
w tarapaty?



Poczytam Ci, mój przyjacielu…


