Księga dżungli – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Podczas narady wilków, na której pojawia się Shere Khan grupie oraz tygrysowi ukazuje się
Mowgli. Tygrys, który poprzedniego dnia zaatakował ludzką siedzibę, chce by oddano mu małe
dziecko. Wilki jednak sprzeciwiają się jego życzeniu. Mały chłopiec, którego imię oznacza
„żaba” nie może jednak pozostać wśród wilków bez zgody całej grupy. Jego matka wilczyca
poddaje kandydaturę pod głosowanie. Dzikie zwierzęta nie chcą by człowiek stał się ważną
częścią ich stada. Mowgli jednak zostaje przyjęty. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki
wypowiedzią Bagheery oraz Baloo. Pierwszy z nich to pantera, drugi zaś jest niedźwiedziem.
Ludzkie dziecko zostaje przyjęte do grupy. Chłopiec wzrasta jako jej członek, aż do 11 roku
życia. Na jednym z wieców, gdzie zbierają się członkowie grupy wilków, pojawia się także tygrys
Sheere Khan. Ma on plan obalenia wilka Akela. Obalenie przywódcy to tylko jedno z jego
żądań. Po latach tygrys nie zrezygnował z chęci otrzymania Mowgliego.
Chłopiec jednak był przygotowany. Bagheera doradził mu broń, której nawet tygrys się
przerazi. Sprytne dziecko przestraszyło jego oraz zwolenników postulowanych zmian ogniem.
Jest to ostatni dzień Mowgliego w gromadzie. Zapowiadając zemstę na tygrysie, oddala się od
swej dotychczasowje rodziny.
Podczas pobyu w dżungli, jej wychowanek miał okazję poznać jej tajemnicę. Mądry Baloo i
Bagheera doglądali dziecka, które zdobywało wiedzę i umiejętności niezbędne do
przeżycia w dżungli – jego prawdziwym domu. Jednak Mowgli wykazywał niezrozumiałe dla
niedźwiedzia i pantery zainteresowanie małpami. Te zaś porwały go pewnego dnia. Niepomny
na ostrzeżenia opiekunów chłopiec ma ogromny problem z plemieniem małp, które nie uznaje
nad sobą zwierzchnictwa oraz nie wyznaje żadnych zasad, został zabrany do ich miasta.
Przygoda Mowgliego skonczyła się dobrze dzięki zaangażowaniu węża Kaa. To on przestraszył
małpy, a następnie urządził sobie prawdziwą ucztę.
Czas, w którym chłopiec stanowił jednego z członków plemienia wilków, minął. Mowgli po raz
kolejny zostaje przygarnięty. Tym razem przez ludzi. Jego nowe miejsce zamieszkania to
nowe obowiązki i nowa wiedza. Chłopiec uczy się nowej mowy i jest świadkiem niewiedzy ludzi,
którzy wydaja się nie mieć pojęcia o dżungli. W tej dziedzinie przoduje Buldeo, który jest
zaprawionym myśliwym.
Mowgli w ludzkiej siedzibie ma swoje obowiązki. Wypasa on stado bydła. To właśnie ono
umożliwia mu zabicie Sheer Khana. W porozumieniu z Akelą, Mowgli poprowadził stado
wprost na tygrysa, który nie spodziewał się podstępu. Sam planując zemstę na chłopcu, w
łatwy sposób stał się ofiarą jego działań. Wioskowy myśliwy pragnie otrzymać skórę zwierzęcia.
Otrzymawszy negatywną odpowiedź, rozpowiada o Mowglim rzeczy, które powodują, że musi
on oddalić się z wioski. Chłopiec szuka swojego miejsca. Nie chce powrócić do stada wilków,
które już raz bardzo go zawiodło. Mimo to, utrzymuje kontakt z kilkoma z nich.
Kolejna część książki opowiada o przemyśleniach Kotlika, foki, która odnajduje miejsce
pozbawione ludzi. Ucieka tam przed nimi, zszokowany polowaniem na swój gatunek.
Kolejny z rozdziałów opowiada o losach Rikkiego. Zwierzątko stało się ulubieńcem dziecka
o imieniu Teodorek. Mangusta, którą jest Rikki ratuje całą rodzinę Teodorka. Gdy w otoczeniu
pojawiają się węże Nag oraz Nagaina, pupil nie pozwala na zaatakowanie rodziny.Morduje gady

w obronie ludzi, których kocha.
W książce przedstawiona zostaje także historia słonia, który służył ludziom, a konkretnie
rządowi Indii. Kala Nag był zwierzęciem bardzo dzielnym, zaprzyjaźnionym z synem swego
właściciela nazywanym małym Toomainem. Dziecko wykazywało talent w pętaniu słoni.
Jednej nocy miało okazję zobaczyć także ich niezwykły taniec.
Kolejny z rozdziałów przedstawia historię Anglika, który spał w obozie, w którym spłoszyły się
wielbłądy. Mężczyzna, który rozumie mowę zwierząt, ma okazję wysłuchać jakie obowiązki ma
każde z nich. Opowiadają one też o swoich metodach na walkę, a także o lękach nękających
poszczególne gatunki. Kolejnego dnia ma miejsce parada, która zachwyca idealną organizacją.
Plan wydarzeń
1. Narada wilków.
2. Sheer Khan rząda dziecka.
3. Sprzeciw wilków.
4. Przyjęcie Mowgliego do stada.
5. Dorastanie chłopca w dżungli.
6. Próba przejęcia władzy przez Sheer Khana.
7. Posłużenie się ogniem przez Mowgliego.
8. Opuszczenie stada przez chłopca.
9. Zamieszkanie wśród ludzi.
10. Wypas bydła.
11. Pułapka na Sheer Khana.

