
Moje nejoblíbenější kniha se představuje 

Psí poslání 
Moje nejoblíbenější kniha je Psí poslání od amerického spisovatele Bruce Camerona. 

Příběh vypráví o psovi, který se narodí několikrát, pokaždé jako odlišná rasa a se vzpomínkami a 

zkušenostmi z předešlých životů. Nejprve je toulavým psem. Spolu se svou matkou a sourozenci je 

odchycen a převezen na dvůr k lidem, kteří se o opuštěné psy starají. Tuto činnost dělají však 

nelegálně. Jednoho dne na to přijde policie a všichni psi jsou odvezeni a následně utraceni. 

Podruhé svým páníčkům ze dvora uteče. Najde ho řidič náklaďáku na prašné cestě a vezme ho 

s sebou. Nechá ho před hospodou uvnitř zaparkovaného auta v horku. Všimne si ho kolemjdoucí, 

vysklí okno a vysvobodí ho. Vezme si ho domů k rodině. Táta nejdřív nesouhlasí, ale jak už to bývá, 

nakonec ho přijme. Od malého chlapce Ethana dostane jméno Bailey. Celý život stráví s ním, rodiči a 

kočkou. Všechny zážitky a překážky života prožívá s nimi. Zemře krátce po tom, co Ethan odjede na 

vysokou školu. 

Když se narodí potřetí, dostane jméno Ellie a je vybrán jako policejní pes. Projde výcvikem a je 

přidělen policajtce Maye. Kromě dělání společnosti paničce je jeho úkolem stopovat kriminálníky, 

hledat drogy nebo prohledávat sutiny. Jednou také zachrání tonoucího chlapce. Celou dobu však 

nemůže přestat myslet na Ethana. Stýská se mu po něm. 

Ve čtvrtém životě využije všech schopností, které se naučil ve výcviku, a vystopuje Ethana na 

rodinnou farmu, kde s ním strávil část jeho dětství. Shledají se právě včas, před Ethanovou smrtí.  

Během každého svého života se snaží najít a naplnit své poslání. Pokaždé si myslí, že už se mu to 

povedlo, ale narodí se znovu a je zmatený. Všechny nabyté zkušenosti vždy v novém životě využije. 

Nakonec si uvědomí, že jeho posláním bylo stát při svém páníčkovi za všech okolností a zůstat mu 

věrný až do smrti, což splnil. 

Tuto knihu považuji za mou nejoblíbenější zejména proto, že je příběh velmi dojemný. Jelikož 

preferuji kočky a dětství jsem strávila s kočkou, ke psům tak blízký vztah nemá. Knihu jsem si 

v knihkupectví vybrala spíš náhodně a z nudy. Přesto se mi líbila a naprosto překonala má očekávání a 

jsem ráda, že jsem po ní sáhla. Velkou výhodou je, že je příběh napsán z pohledu psa, takže můžeme 

vidět, co si v různých situacích myslí. 

Nejbližší postavou je pro mě Ethan, jelikož mu záleží na zvířatech a je dobrým člověkem. Část, kde 

s ním Bailey tráví život, je nejhezčí a můj nejoblíbenější kus knihy.  

Moje nejmíň oblíbená postava je Todd, Ethanův „kamarád.“ Celou dobu se chová divně a vždy něco 

zákeřného plánuje. Je zlý a k dětem se chová neslušně. Situace vyeskaluje, když jednou v noci podpálí 

Ethanův dům za účelem ublížit mu. Bailey ho zachrání a Todda pokouše.  

Příběh je dostupný i ve filmovém zpracování. Knihu bych doporučila komukoliv, kdo má blízký vztah 

ke zvířatům.  


