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Dla mojego wspaniałego brata, Raya, za to,  
że zawsze umie mnie rozśmieszyć. Całusy – R
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Cześć! Jestem Julka. Mam dziesięć lat.  Cześć! Jestem Julka. Mam dziesięć lat.  
I jestem prawie weterynarką!I jestem prawie weterynarką!

Na pewno zastanawiacie się, jak ktoś, kto Na pewno zastanawiacie się, jak ktoś, kto 
ma tylko dziesięć lat, może być prawie ma tylko dziesięć lat, może być prawie 
weterynarzem. A to bardzo proste. Moja weterynarzem. A to bardzo proste. Moja 

mama jest weterynarką. Przyglądam się jej mama jest weterynarką. Przyglądam się jej 
pracy i często jej pomagam. I wiecie, pracy i często jej pomagam. I wiecie, 
to wcale nie jest  to wcale nie jest  
 takie trudne… takie trudne…
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Psiaki wiedzą,  Psiaki wiedzą,  
że weterynarze im pomogąże weterynarze im pomogą

Budzi mnie odgłos drapania, ale  
staram się go ignorować. Przez całą noc 
szalejąca burza nie dawała mi zasnąć 
i chcę jeszcze pospać.

– Przestań, Maks – jęczę i zakopuję 
głowę pod kołdrę. 

Maks to mój irytujący pięcioletni 
brat, który ma fioła na punkcie dinozau-
rów. Myśli tylko o nich. Pewnie znów 
bawi się  na korytarzu swoimi plastiko-
wymi potworami.

1



Skrobanie jednak nie ustaje i właśnie 
mam krzyknąć po raz drugi, gdy nagle sły-
szę cichutkie popiskiwanie. To nie Maks, 
myślę i siadam na łóżku. Dźwięk dochodzi 
z zewnątrz.

Schodzę do drzwi wejściowych i wyglą-
dam przez szybkę. Stoi tam pies. Kudłaty, 
wychudzony piesek. Opieram dłoń o szybę, 
a on zaczyna ją lizać przez szkło. Chyba 
czuje, że jestem prawie weterynarką.

Dobrze wiem, że przy bezdomnych psach 
trzeba zachować ostrożność, dlatego naj-
pierw uważnie obserwuję naszego gościa. 
Ale szybko uznaję, że jest niegroźny i wyraź-
nie potrzebuje pomocy.

Uchylam nieco drzwi i psiak wpycha do 
środka kudłaty brązowo-biały pyszczek. 
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Wymachuje szaleńczo językiem, starając 
się znaleźć coś do polizania. Nagle z kuchni 
wybiega do nas Loki, mój cocker spaniel, 
z głośnym szczekaniem.

– Loki! Cicho bądź! – odzywa się głos taty 
z sypialni w głębi domu.

– Mam go, tato! – wołam. – Wracaj do 
spania!

Tata nie przepada nawet za naszymi zwie-
rzakami, a tym bardziej za bezpańskimi.

Łapię Lokiego za obrożę i staram się 
odciągnąć go od naszego gościa, ale zaczyna 
szczekać jeszcze głośniej, przybłęda z kolei 
coraz mocnej drapie w drzwi. Oba są dla 
mnie za silne. Przepychają się w swoją 
stronę, aż w końcu dotykają się nosami. Na 
szczęście wtedy Loki przestaje szczekać.
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Stoją jak zaczarowane, stykając się 
nosami. Kudłaty pies jest o wiele większy od 
Lokiego, ale wydaje się bardziej nieśmiały 
i przestraszony. Otwieram drzwi nieco sze-
rzej i wpuszczam do środka brązową kudłatą 
kupkę nieszczęścia. Obaj z Lokim merdają 
ogonami i dokładnie się obwąchują. Wygląda 
na to, że już się zaprzyjaźnili.

Nowy pies nie ma obroży. Niektórym  
ludziom naprawdę przydałaby się lekcja 
opieki nad zwierzętami… Prowadzę Lokiego 
do kuchni, a przybysz rusza za nami.

Cichutko zamykam za sobą kuchenne 
drzwi i oceniam sytuację. Potrzebuję Zestawu 
weterynarki i mojego dziennika, żeby zrobić 
zapiski. Przekradam się po cichu do pokoju 
i szybko je zgarniam.
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Kiedy wracam do kuchni, nasz gość 
kończy właśnie pałaszować resztkę 
chrupek mojego psa. Loki nie wygląda 
na zachwyconego.

Patrzę na pustą kartkę w zeszycie.
– Cóż, przede wszystkim będziesz 

potrzebował imienia – mówię. 
Z jakiegoś powodu natychmiast 

pojawia mi się w myślach pewne imię, 
zapisuję je więc na górze strony i zaczy-
nam robić notatki.

PIES HEKTOR

Rasa: mieszana. Trochę przypomina labradora, być 

może zmieszanego z collie.

Stan: bardzo szczupły, sierść 
matowa. Śmierdzi  

i ma pchły.

Usposobienie: Hektor jest bardzo przyjacielsk
im psem.



Wyciągam stetoskop i słucham bicia 
serca Hektora, a potem sprawdzam mu 
oczy i uszy. Wydaje się, że lubi być doty-
kany i badany. Przez cały czas, gdy to 
robię, Loki wtrynia nos między nas.

Kiedy mama wstanie, poproszę ją, 
żeby zbadała Hektora dokładniej, ale 
teraz potrzebuję przede wszystkim, by 
zajęła się nim Chelsea, moja najbliższa 
sąsiadka i przyjaciółka.

Chelsea jest już prawie słynną na cały 
świat psią trenerką i fryzjerką. Dosko-
nale przygotuje Hektora do badania.

Obawiam się, że gdy zostawię psy 
i skoczę do domu obok, rozszczekają  
się i obudzą mamę i tatę. Otwieram  
więc lodówkę i sprawdzam, co mogę  
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im dać do jedzenia, żeby zdążyć pobiec po 
Chelsea.

Odsuwam kilka rzeczy, aż w końcu 
widzę kapitalną przekąskę dla psów –  
wielką stertę resztek w garnku. Hektor 
i Loki patrzą na mnie i merdają ogonami 
z radością. Wyjmuję miskę z lodówki.

Rozglądam się za drugą miską, ale 
nigdzie nie mogę jej znaleźć. Zauważam za 
to w zlewie miskę Maksa z dinozaurami.



– Akurat, będzie w sam raz – mówię 
i nakładam do niej jedzenie.

Zostawiam psy z ucztą i biegnę do 
ogrodzenia, żeby zawołać Chelsea przez 
okno. Trudno jest wołać po cichu…

– Chelsea! Chelsea!
Już mam zawołać ponownie, gdy 

w oknie pojawia się uczesana jasna 
głowa. Chelsea oczywiście przed chwilą 
spała, ale teraz już każdy jej włosek 
wygląda nienagannie.

– Nagła sytuacja! Weź swój zestaw 
fryzjerski i przyjdź do mojej kuchni. 
Postaraj się być cicho.

Chelsea kiwa głową i znika w pokoju. 
Wracam biegiem do kuchni.
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