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„Pewnego dnia ze schroniska do mieszkania pisarza 

i jego syna trafia Elf – pies o wielkich uszach i równie 

wielkim sercu. Chociaż przeraża go dywan na 

trzepaku, papierowe ręczniki i inne Śmiertelnie 

Groźne Rzeczy, nie jest tchórzem. Stawia czoła 

dzikiemu zwierzowi i ratuje z opresji Czesława, a gdy 

na osiedlu pojawia się złodziej, niespodziewanie 

ujawnia swój instynkt tropicielski.  

Wciąż jednak tęskni za swoją siostrą Erką, która 

została w schronisku. Nawet spacery z Młodym i spotkania z piękną 

Karą i jej pupilką Lindą nie pozwalają mu o tym zapomnieć...” 

 

„Sposób na Elfa” to wzruszająca, a zarazem pełna humoru 

historia miłości psa do człowieka i człowieka do psa. 
 

 

Posłuchaj fragmentu książki: 
 

Rozdział 1: Marzenia o lesie i oswojonym człowieku 

https://www.youtube.com/watch?v=O0U_xlHUXLY 

 

Rozdział 2: Przeprowadzka, pomysł  Młodego i pewien niezwykły 

sen 

https://www.youtube.com/watch?v=bl1Z561P8Nk 

 

Rozdział 3: Czy sen się spełni?  

https://www.youtube.com/watch?v=mnwuWw8BlLA 

 

Rozdział 4: Dzień, który w końcu musiał nadejść 

https://www.youtube.com/watch?v=sgToeJYrAsE 

 

Rozdział 5: Pierwsze dni: zupełnie nowy świat! 

https://www.youtube.com/watch?v=liRdGar_syE 
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Rozdział 6: Weterynarz, czyli pewne sprawy, których uniknąć się nie da 

https://www.youtube.com/watch?v=57DimVgIIIA 

 

Rozdział 7: Do kogo ja trafiłem? 

https://www.youtube.com/watch?v=QhI6CdhwpBQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELF 

(ang. Extraordinary Life Form) 

- Bardzo Niezwykła Forma Życia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=57DimVgIIIA
https://www.youtube.com/watch?v=QhI6CdhwpBQ


Cykl książek o Elfie 

Elf, pies adoptowany ze schroniska, już od dwóch 

miesięcy wychowuje swoich ludzi. Jest środek 

wakacji i wszyscy myślą o wyjeździe, ale nagle 

sprawy się komplikują. Wścibstwo Pani Sąsiadki 

osiąga apogeum, Młodego rzuca dziewczyna, 

a na osiedlu grasuje dziki pawian. 

Kiedy już nic nie stoi na przeszkodzie i można 

ruszać nad morze, okazuje się, że… Elf zniknął bez 

śladu! Duży, Młody, Ewa i jeszcze „ktoś” ruszają 

w szaleńczy pościg. Poszukiwania nie dają rezultatu, 

a śledztwo ujawnia straszną prawdę: psu grozi 

wielkie niebezpieczeństwo! 

Gdzie jest Elf?! Czy bliscy zdołają go uratować? 

 

Duży, Młody i ich czworonożny przyjaciel Elf 

wyruszają wreszcie na upragniony urlop. I już 

pierwszego dnia zaczynają się kłopoty, bo 

okazuje się, że ktoś ukradł… pensjonat! 

Bohaterowie wpadają w wir kryminalnych 

wydarzeń, Młody znowu się zakochuje, a Elf, 

znany z instynktu tropicielskiego, 

niespodziewanie ujawni nowy, terapeutyczny 

talent. Latający husky, znikające bursztyny, 

elfozaury i dziwny sąsiad – to tylko kilka 

z mnóstwa zagadek, z którymi przyjdzie się 

zmierzyć Elfowi i jego ludziom. 

Trzecia część bestsellerowej serii powieści 

przygodowych Marcina Pałasza sprawi, że będziecie zrywać boki ze śmiechu! 

Dawka humoru zwiększona o sto procent, fantastyczne dialogi, wciągająca 

fabuła i absolutnie zaskakujące zakończenie. 



Życie nie przestaje zaskakiwać Elfa i jego 

ludzi. Dużego czeka kilkudniowy wyjazd 

do małej miejscowości, gdy nagle okazuje się, 

że pensjonat, w którym ma nocować, ponoć 

jest... nawiedzony! Ta wiadomość sprawia, 

że Młody i Elf jadą razem z nim, wyposażeni 

w najnowszy sprzęt do wykrywania duchów. 

Jednak to, co zastają na miejscu, przekracza 

ich najśmielsze oczekiwania: trzaskające 

nocą drzwi, tajemnicze głosy i przesuwające 

się samoczynnie przedmioty to dopiero 

przedsmak mrożących krew w żyłach 

wydarzeń. W dodatku śledztwo ujawnia, że 

dom ma naprawdę mroczną historię. 

 

 

Duży i Młody postanawiają spędzić ten czas wraz ze swoim czworonogim 

przyjacielem w Biestrzykowie, w gronie 

rodzinnym. Od samego początku wszystko jednak 

idzie nie tak jak powinno: chleb domowej roboty 

ucieka po całej kuchni, karp popada w depresję, 

szwedzkie śledzie od wujka Stefana zatruwają 

atmosferę w całym domu, zaś sam wujek zaczyna 

malować pisanki. 

 

Niepokojące wydarzenia mnożą się w coraz 

szybszym tempie, a domownicy nie wiedzą, że 

najgorsze dopiero przed nimi... Jedno jest 

pewne: tej Wigilii nie zapomną nigdy! 

Zakończenie zaskoczy każdego, zaś wielbiciele 

charakterystycznego humoru autora będą wniebowzięci! 

  



 

 

W tej części przygód Elf ze swoimi 

poszukują testamentu wuja Leona. 

Co odkrywają jakąś skrytkę, to jest w niej 

liścik: „A kuku, szukajcie dalej, pacany”. 

Nikogo jednak nie śmieszą te żarty 

starszego pana – jeśli nie znajdą testamentu 

do piątku, pieniądze na schronisko dla 

zwierząt przepadną. 

 

 

 

 

 

W kolejnym tomie zaprzyjaźniona 

bibliotekarka zadzwoni do Dużego 

w sprawie swojego nawiedzonego domu. 

Szukając racjonalnego wyjaśnienia, Duży 

i reszta z przerażeniem stwierdzają, że to 

nie jest dowcip, ani zwykły duch… W domu 

niewątpliwie znajduje się groźny demon. 

Doppelgänger wystraszy wszystkich, nawet 

dzielnego Elfa, a kolejne zjawiska są coraz 

straszniejsze. Jedynym ratunkiem jest 

wezwanie pomocy – światowej sławy 

medium. Tylko czy to pomoże, i czy Elf 

ze Swoimi nareszcie będą mogli pojechać 

na długo wyczekiwany urlop? 
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