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Klinika pod Boliłapką 

to maleńki szpital dla chorych zwierzaków. 

Pracują w nim sympatyczna doktor Magda 

i wesoły doktor Paweł.  

Codziennie ratują zdrowie swoich podopiecznych.  

Pomagają im dzieci doktor Magdy:  

Dominika i Kajtek.  

Zaprzyjaźnij się z nimi i zaglądaj do kliniki, 

by śledzić losy niezwykłych pacjentów. 
 

Klinika pod Boliłapką 

Liliana Fabisińska 

 Maksio ma kłopoty 

 Pierotta bolą kopytka 

 Muszka, która nie umie latać 

 Jeżynka nie chce się bawić 

 Hopek nie może jeść 

 Fryga źle się czuje 

 Rozetka rodzi szczeniaki 

 Toffi ma katar 

 Gucio gubi futerko 

 Kropeczka znajduje dom 

 Lawa w tarapatach 



Filip dostaje wymarzonego psa. Jest nim 

wielki, kudłaty Maksio, który od razu staje 

się najlepszym przyjacielem chłopca. 

Pewnego dnia psiak zaczyna dziwnie się 

zachowywać: nie chce jeść, wstać 

z posłania ani się bawić. Filip czuje, że to 

coś poważnego, i namawia rodziców, by jak 

najszybciej zawieźli Maksia 

do kliniki doktor Magdy. 

Oby nie było za późno... 
 

 

 

 

Mela kocha konie. W każdą sobotę 

jeździ do stadniny, żeby spotkać się 

ze swoim ulubionym kucykiem 

Pierrotem.  

Czyści go, czesze i karmi. Któregoś 

dnia jednak nie dopilnowała kucyka, 

który zjadł za dużo trawy.  

Czy może mu to zaszkodzić?  

I dlaczego Pierrot ma takie gorące 

kopytka? 
 

 



 

Gdy na dworze zrobiło się ciepło, 

Muszka - kotka Olgi, nabrała 

ochoty na spacery.  

Olga mieszka w bloku, na piętrze, 

Muszka postanowiła więc wybrać 

się na przechadzkę po parapecie. 

To nie mogło się dobrze skończyć. 

Na szczęście lekarze z Kliniki pod 

Boliłapką potrafią doskonale 

zaopiekować się kotkiem, który 

nie zawsze spada na cztery łapy. 
 

 

 

 

 

 

Czy jeż może być smutny? 

Oczywiście, że tak.  

Piotrek, właściciel małego jeża 

pigmejskiego, jest pewien, że jego 

pupilka Jeżynka ma jakiś problem, 

i że koniecznie trzeba z nią pójść 

do weterynarza.  

Tylko czy przekona o tym 

rodziców... 
 

 

 

 



 

 

Rankiem w dniu ślubu doktor Magdy 

z doktorem Pawłem  

Dominika odkrywa, że mamy  

nie ma w domu. 

Tymczasem przed kliniką pojawia się 

zapłakany Franio z transporterkiem 

w ręku i prosi o pomoc dla swojego 

chorego króliczka.  

Czy uda się uratować Hopka?  

I czy ślub się odbędzie? 

 

 

 

 

 

Wesoła i ciekawska fretka Fryga 

zmieniła życie bliźniaczek 

Marcelinki i Paulinki,  

bo kiedy ukochane zwierzątko 

choruje, nawet rodzice zdają 

sobie sprawę,  

że są ważniejsze sprawy niż 

 praca od rana do wieczora.  

Dzięki Frydze zrozumie to także 

doktor Magda z Kliniki pod 

Boliłapką i pierwszy raz od bardzo 

dawna weźmie kilka dni wolnego… 
 

 



 

 

Klara odlicza dni do narodzin 

szczeniaków swej ukochanej 

Rozetki.  

Kiedy przychodzi oczekiwany dzień, 

znajduje tylko jednego maluszka 

przy suczce. 

Co się stało z resztą piesków, które 

widziała doktor Magda  

na badaniu USG?  
 

 

 

 

 

 

 

Marzenie Mateusza nieoczekiwanie 

spełnia się – w domu pojawia się 

papużka Toffi. Mały pasjonat ptaków 

chce ją jak najszybciej oswoić, 

wypuszczając z klatki, co, niestety, 

kończy się wizytą u weterynarza.  

Czy lekarzom z Kliniki pod Boliłapką 

uda się pomóc skrzydlatemu pupilowi? 

I czy to zdarzenie zmieni postawę 

taty chłopca, który do tej pory 

traktował oschle nowego domownika? 
 



 

 

Gabi dostaje wyjątkowy prezent 

komunijny – świnkę morską. 

Dziewczynka nie może zabrać Gucia 

na zagraniczne wakacje, dlatego 

zostawia go pod opieką przyjaciółki. 

Czas spędzony bez właścicielki 

powoduje u zwierzątka stres, który 

doprowadza je do choroby. 

Czy lekarze z Kliniki pod Boliłapką 

zdołają pomóc Guciowi? 

 

 

 

Karolina i Bartek ubłagali rodziców, 

by zabrać ze schroniska małą, 

czarną kotkę.  

Kropeczka jest chora i wymaga 

szczególnej opieki.  

Na szczęście trafia  

do Kliniki pod Boliłapką… 

 Dzieci podziwiają pracę 

weterynarzy i trochę zazdroszczą 

Dominice i Kajtkowi, że mogą na 

 co dzień pomagać tylu zwierzętom. 

Czy jednak bliźniaki są tego samego 

zdania? 



 

Marta bardzo urosła i przeżywa, 

że nie może już jeździć 

na ukochanym kucyku.  

Przesiada się na dużego konia - 

łagodną klacz Lawę.  

Pierwsza wspólna wyprawa w teren 

jest dla dziewczynki 

niezapomnianym przeżyciem. 

Niestety, następnego dnia okazuje 

się, że coś złego dzieje się z okiem 

Lawy. Na szczęście z pomocą 

spieszy doktor Magda.  

Czy to koniec wszystkich 

problemów w stajni?  
  

 

Opisy pochodzą od wydawcy 

 

 

Książki z serii „Klinika pod Boliłapką” dostępne są w naszej 

bibliotece szkolnej 


