
Přátelství člověka a zvířete 

 

Lassie se vrací 
Knight, Eric, 
Novela o psí věrnosti vypráví o kolii, která se v dramatickém putování napříč celou zemí vrací 

zpět ke svému bývalému majiteli. 

Bella a Sebastián 
Vanier, Nicolas, 
Podaří se Sebastiánovi ubránit a zachránit „Bestii“, tajemné zvíře, před obyvateli vesnice? 

Zvítězí nad lidskými předsudky? Píše se rok 1943. Vesničku v srdci Alp terorizují německé 

jednotky. Někteří obyvatelé se ale i přesto spojí a bojují… Uprostřed nádherných, ale i 

děsivých hor se odehrává strhující drama o přátelství. 

Bella a Sebastián. Útulek na Velkém Baou. Tajný dokument. 
Aubry, Cécile, 
Příběh o cikánském sirotkovi a věrném pyrenejském psu. Příběh je známý i z televizního 

seriálu. 

Sebastián mezi lidmi 
Aubry, Cécile, 
Volné pokračování románu Bella a Sebastián. Další osudy Sebastiána, který se z hor stěhuje 

ke svému otci. 

Poly a tajemství sedmi hvězd 
Aubry, Cécile, 
Romantický příběh s detektivní zápletkou se odehrává na bretaňském ostrově, kde zázračný 

poník Poly a jeho dětští kamarádi hledají ukrytý poklad. 

Můj kamarád Shiloh 
Naylor, Phyllis Reynolds, 
Jedenáctiletý Marty Preston, našel na toulkách po lese zatoulaného bígla, kterému dal jméno 

Shiloh. Psa se ujal postavil mu úkryt v lese a denně za ním dochází. Nemůže si ho vzít domů, 

protože pes patří známému pytlákovi ze sousední vesnice a to by byla krádež... 

Čí je vlastně Shiloh? 
Naylor, Phyllis Reynolds, 
Marty a Shiloh jsou jména, která symbolizují krásné přátelství mezi psem a chlapcem. Marty 

vystrašeného bígla, který utekl před krutostí svého původního pána, vykoupil za slib mlčení o 

zastřelené lani a vlastní prací u pytláka. Shiloh našel konečně opravdový domov a přítele, ale 

tím trable neskončily.. 

Shiloh je náš 
Naylor, Phyllis Reynolds, 
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Třetí, poslední, dobrodružný příběh o loveckém psu Shilohovi, Juddovi a Martym. V tomto 

napínavém příběhu připadne Shilohovi znovu důležitá role a za dramatických událostí se 

Judd zachová jako pravý hrdina. 

Černý hřebec 
Farley, Walter, 
Příběh o černém hřebci, který doslova učaruje chlapci Alekovi, je plný romantiky a napětí. 

Jejich osudy svede plavba po rozbouřeném moři, ztroskotání lodi a nedobrovolný pobyt na 

pustém ostrově, konečné vysvobození a pak neuvěřitelný pokus udělat z nespoutaného 

hřebce dostihového šampiona... 

Šarlotina pavučinka 
White, E. B. 
Příběh prasátka, kterého před budoucností pečínky na vánočním stole zachrání díky své 

moudrosti a odvaze pavoučice Šarlota. Dočtete se i o přátelství prasátka s holčičkou Fern a 

spoustou dalších zvířátek na farmě. Přečtěte si napínavý příběh o opravdovém přátelství. 

Dášenka čili život štěněte 
Čapek, Karel, 
Půvabné vyprávění o příhodách malého foxteriéra Dášenky. 

Bílý tesák 
London, Jack, 
Dobrodružný román o osudech Bílého tesáka, samotářského míšence vlka a psa, zachycuje 

jeho život od štěněcích krůčků v rodné jeskyni až po tvrdé zápasy dospělého severského psa. 

Čtyřnohý zachránce 
Boehme, Julia, 
Začínají prázdniny a Týna jede se svým milovaným poníkem i s celým ponyklubem k moři. U 

moře se Týna a Pony seznámí s vodou velice zblízka. Jednoho dne zaslechnou v mlze volání o 

pomoc... 

Julie a kůň snů 
Gohl, Christiane, 
Poutavý příběh o třináctileté Julii, jejích koňských láskách a o jejích stejně orientovaných 

přátelích. Julie měla úspěch ve westernové soutěži a otec se konečně odhodlal jí koupit 

koně. Je kolem toho hodně rozruchu a pro Julii nastalo putování po stájích nejrůznějších 

majitelů a hledání toho pravého koně. 

Kůň za dolar 
St. John, Lauren, 
Casey Blueové je patnáct let a jejím největším snem je vyhrát třídenní soutěž v Badmintonu - 

největší a nejnáročnější koňský závod všech dob. Jenže bydlí v ošuntělém domě v 

londýnském East-Endu, jejího otce právě pustili z vězení a o koně se stará v jezdecké škole 

Hope Lane, kam chodí nadšenci a milovníci koní, ale trénovat na závody by ti snad nikoho ani 

nenapadlo. 

Já, zlatý retrívr 
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[příběhy psa Tedíka a jeho kamarádů 
Materna, Dan, 
Ahoj děti i dospělí, jsem zlatý retrívr a jmenuju se Teddy, ale klidně mi můžete říkat Tedík. 

Kdysi jsem byl malé štěňátko, vešel jsem se skoro do dlaně, ale dnes jsem už velký hafan a 

vím, jak to na světě chodí. Spolu s mým páníčkem a čtyřnohými kamarády prožíváme mnohá 

dobrodružství, a tak jsem si jednoho dne řekl, že bych vám mohl povyprávět o psím životě a 

o naše příhody se s vámi podělit. 

Příběh lvice Elsy 
Adamson, Joy, 
Nesmrtelné vyprávění o neobyčejném přátelství ženy a lvice, zachycuje životní osudy 

roztomilé, hravé Elsy – jak byla odchována lidmi a jak se postupně dokázala vrátit do náruče 

rodné divočiny, najít si druha a stát se matkou tří mláďat. 

Příběh Elsy je silným čtenářským zážitkem a zároveň unikátní studií psychologie divokých 

zvířat, působivým důkazem jejich inteligence, sebeovládání a emočních schopností. 

Vyprávění o soužití člověka se zvířaty na farmě i v buši je prosycené nádhernými, veselými i 

smutnějšími zážitky. 

Příběh levhartice Penny 
Adamson, Joy, 
Joy Adamsonová popisuje svoji práci s levharticí Penny. Joy dlouhou dobu čekala, kdy by se 

mohla ujmout opuštěného mláděte levharta. Jednou lovecká skupina našla mládě, které bylo 

zřejmě opuštěné matkou. Joy si vzala mládě na starost a pojmenovala ho Penny. Penny si 

brzy na Joy zvykla a brala ji jako náhradní matku. Penny rychle rostla a Joy jí musela 

urychleně najít nový domov. Stala se jím rezervace Shaba. 

Delfín Flipper 

Ginsburgh, Betsy 

Doktoru Ricksovi se podařilo vyvinout techniku, s jejíž pomocí dokáže komunikovat s delfíny. 

Vznikne přátelství mezi lidmi a delfíny. Napínavý příběh vrcholí, když se ke stanici blíží člověk, 

který má s delfíny jiné plány ... 

Zázračný delfín 
Bercovitch, Noa, 
Na pobřeží Rudého moře se odehrává nádherný příběh přátelství mladého beduína a delfína. 

Abid'allah je osamělý chlapec, který v pěti letech ohluchl a přestal mluvit. Jednoho dne při 

lovu na moři se vedle jeho bárky objevil delfín a už s ním zůstal. Po celé dny se Abid'allah 

koupe a potápí se svým novým přítelem, věnuje mu veškerý svůj čas a přízeň. Stane se 

zázrak, mladík v přítomnosti delfína začne znovu mluvit... 

Leť, Iris, leť 

Lewis, Gill 

Silný a dojemný příběh o přátelství, odvaze a odhodlání, o tajemství a slibu, který malého 

chlapce Colluma nejprve tížil, ale přiměl ho vidět věci jinýma očima. Pro záchranu orlovce, 

jehož let mohly děti sledovat ze skotských hor přes Saharu až do Gambie, se nadchli i 

kamarádi, rodina a společnými silami Collumovi pomohli v dobré věci 
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