Puc, Bursztyn i goście – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Puc i Bursztyn to dwa podwórzowe psy na gospodarstwie zarządzanym przez Katarzynę, która
właśnie kończy pranie. Nieraz wdają się w kłótnie i bójki między sobą lub z innymi zwierzętami,
za co zbierają cięgi od Katarzyny. Zwykle to Puc, jako starszy, obrywa, ponosząc karę za
przewinienia swoje i Bursztyna.
Monotonię życia w gospodarstwie czasami przełamuje wyprawa bryczką pana i jego córki Krysi
– zawsze wiąże się to z jakimiś niesamowitymi wydarzeniami. Tego dnia psy goniące za
bryczką docierają na dworzec kolejowy, skąd pan odbiera wysoką, kościstą panią w okularach,
której towarzyszą dwa pieski – Tiuzdej i Mikado.
Pełne obaw wobec nowych gości, psy wracają z dworca na rynek. Do powrotu do domu skłania
ich dopiero silny, dojmujący głód. Zgodnie z przewidywaniami, Puc zastaje puste miski. Okazało
się, że Katarzyna postanowiła najpierw obsłużyć gości, zapominając przy tym o przygotowaniu
posiłku dla domowych zwierząt. Kundle na szczęście spotykają Lorda, który skrada się pod las
ze zdobytą jakimś cudem wątróbką. Puc i Bursztyn czyhają więc, jak tylko buldog zakopie swą
zdobycz i odejdzie, po czym urządzają sobie całkiem wystawną ucztę.
Tymczasem w domu odbywa się kolacja, na której można poznać zwyczaje dwóch pupilków
panny Agaty. Tiuzdejek jest delikatnym i wiecznie obrażonym na wszystkich psem rasy
angielskiej. Natomiast Miakdo to malutki, choć odważny i ciekawy świata piesek rasy chińskiej.
Nazajutrz wygłodzony Bursztyn zakrada się za Katarzyną do kurnika, by wykraść kaczkom
trochę jedzenia, za co spotyka go jednak surowa nauczka ze strony Katarzyny, która polewa go
strumieniem lodowatej wody. Mądrzejszy i bardziej rozważny Puc postanawia poszukać
jedzenia w domu. Udaje mu się znaleźć dwa „porzucone” kotlety. Spotyka też Tiuzdejka,
którego wypycha z jego legowiska. Z pomocą ukochanemu pupilowi przychodzi wtedy panna
Agata, z którą Puc wdaje się w szamotaninę, gryząc jej parasolkę i szlafrok. Cała „zabawa”
kończy się strąceniem palmy i dotkliwym dla psa gniewem Katarzyny.
Po niedługim czasie gniew gospodyni jednak ustępuje, a zamiast niego pojawia się niechęć do
panny Agaty i jej pupilków. Puc i Bursztyn tylko na tym zyskują, dostając porządne śniadanie.
Później Tiuzdej i Mikado wybierają się na spacer, budząc olbrzymie zainteresowanie i
ciekawość psów zgromadzonych na rynku. Mikado wykazuje się tu wielką odwagą. Potwierdza
ją również i w domu, kiedy radzi sobie z zaczepkami złośliwego Bursztyna. Mały chińczyk
stawia też czoła Imce, ale ta daje mu niezłą szkołę życia. W ten sposób Mikado zyskuje w
oczach Puca i Bursztyna, którzy włączają go do swojego grona, widząc w nim godnego
towarzysza zabaw.
Któregoś dnia w czasie przeprawy przez strumyk w drodze na rynek, Puc ratuje Mikada od
utonięcia w rwącym nurcie rzeki. Niespodziewanie jednak Mikado ponownie wskakuje do wody,
by tym razem lepiej poradzić sobie z pływaniem. Zaraz potem wśród psów zgromadzonych na
rynku wywiązuje się krwawa jatka, której świadkami są Krysia i panna Agata. Ta ostatnia,
widząc, że bierze w niej udział również ukochany Mikado, pospiesznie wyciąga go z kotłującej
się psiarni, czym zaskarbia sobie jego wielką sympatię.
Dzień odjazdu panny Agaty do Warszawy okazuje się dniem smutnym dla wszystkich
domowników; zarówno dla Puca i Bursztyna (obaj bardzo polubili Mikada), jak i dla panny Krysi.

Tuż przed odjazdem pociągu Mikado wyskakuje z koszyka i wpada wprost w ręce pani Krysi.
Tak bardzo się do niej przywiązał, że nie chciał się z nią rozstać. Po uzgodnieniu tego z panną
Agatą, to Krysia została jego nową panią. Podwórze zaś zyskało nowego, może nie do końca
pasującego do otoczenia, ale i równie dokazującego jak inni – mieszkańca.
Plan wydarzeń
1. Opis gospodarstwa Katarzyny.
2. Wyprawa bryczką na dworzec.
3. Powitanie gości – poznanie nowych kolegów.
4. Podstępne wykradnięcie skarbu Lorda.
5. Kolacja z Tiuzdejem i Mikado.
6. Zimny prysznic Bursztyna.
7. Szamotanina Puca z panną Agatą.
8. Spacer Tiuzdeja i Mikada na rynek.
9. Puc i Bursztyn przyjmują Mikda do swego grona.
10. Bójka psów na rynku.
11. Odjazd panny Agaty.
12. Ucieczka Mikada z pociągu i pozostanie z Krysią.

