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ANGUS
VRSTA: novofundlandec

Kot vsi novofundlandci tudi Angus obožuje vodo. Ima zelo 
gosto dlako, ki ga greje med plavanjem in poskakovanjem 

v potoku. Ne moti ga niti, če je voda ledeno hladna. 
Pomembna je zabava!

Kateri kužek te bo presenetil danes?
To je skrivnost. Vse dokler ne odpreš vrečke … 

25 kužkov, vsak druge vrste, vsak ima svoje ime in posebnosti. 
Katerega že imaš?

Pobarvaj tačko in poišči novega v trgovinah Baby Center!

TACO
VRSTA: mešanček s čivavo

Taco je pameten in zelo čuteč mešanček s čivavo. Včasih pravimo, da 
je napol človek, saj zna govoriti brez besed. Naj vas to ne zavede. 

Taco nima rad, da ga oblačimo v kostume. 

BANDIT
VRSTA: šetlandski ovčar

Bandit je videti kot miniaturen dolgodlaki borderski ovčar. Njegovi 
predniki so čuvali ovce, zato je logično, zakaj rad lovi stvari, še 

posebej avtomobile. Je zelo inteligenten, nekateri celo pravijo, da 
je pametnejši od ljudi – razen seveda, ko lovi avtomobile.

BARCLAY
VRSTA: borderski ovčar

Slišiš lajanje? Kdo je tako glasen? Seveda, Barclay. Naj 
te to ne prestraši. Ko odpreš vrata, bo pritekel do tebe in 
mahal z repkom v pozdrav. Vsi so dobrodošli, tudi poštar 

in dostavljalec hrane!

BAXTER
VRSTA: angleški buldog

Te smrčanje moti? Baxter zelo rad spi in ker ima potrčan 
smrček, velikokrat tudi smrči. Je majhen z veliko gub, toda to 

ga ne ovira pri razposajenosti. Baxter za sprehod najraje 
obleče svoj najljubši pulover. 

BERNIE
VRSTA: bernardinec

Bernardinci obožujejo otroke in zelo radi pomagajo. 
Bernie živi pri šolskem hišniku in mu pomaga na 

športnem dnevu, podeljevanju nagrad in vsem, kar se 
dogaja v šoli. Po naravi je pes čuvaj, zato ga otroci 

vedno pozdravijo ko vstopijo skozi šolska vhodna vrata. 

BINGO
VRSTA: toy terier

Res je, da je Bingo majhen, toda kot vsi terierji je zelo 
odločen in športen kuža. Najraje se igra z otroki, ki mu 

vržejo žogico, on pa jo prinese nazaj. Neštetokrat!

CHLOE
VRSTA: vipet

Chloe je nežna psička, kar je značilno za vipete. Toda, naj te njena 
umirjenost ne zavede. Takoj ko se odprejo vrata, jo bo ucvrla ven. 
Rada teče po parku in dvorišču, potem pa se zvrne v svoj najljubši 

kotiček k mirnemu spancu.  

ELLIE
VRSTA: avstralski ovčar

Ellie je vedno polna energije, zato je njena glavna naloga 
čuvanje živali: teče po kmetiji, kjer opazuje in varuje okolico. 

Za zabavo pa uživa v lovljenju žoge.

FELIX
VRSTA: mešanček s hrtom

Vitko telo in hitri tek kažeta na to, da je Felix mešanček s hrtom. 
Rad teče, teče in teče … toda na večer bo stekel v svoj kotiček in 

mirno zaspal. Toda pazi, kakšen dan bo tudi samo stekel na kavč in 
dan prespal v tvojem naročju!

OTTO
VRSTA: mešanček s šnavcerjem

Ottova žimnata dlaka nakazuje povezanost s šnavcerjem. 
V igri se rad pomeri z drugimi psi, ne glede na njihovo 

velikost. Na ukaz bo naredil preval in za nagrado 
pričakoval priboljšek.

PIPPY
VRSTA: havanski bišon

Pippy je tipična predstavnica havanskih bišonov – 
zelo prisrčna in nežna hišna ljubljenka. Njeno 

najljubše opravilo je ležanje v lastnikovem naročju.

POLLY
VRSTA: bretonski ptičar

Polly ima veliko energije in išče pozornost prav vsak trenutek. 
Rada se uči novih trikov in je med prijatelji zelo priljubljena. 
Kot vsi bretonski ptičarji je prijazna in družabna, zato ima 

veliko prijateljev. 

SEAMUS
VRSTA: stafford terier

Slanina? Je nekdo omenil slanino? Seamus zelo rad je, zato je tudi 
velik in močan. Ne boste verjeli, njegova najljubša hrana je slanina. 

Rad se uči novih trikov. Postavi mu košček slanine na nos in mu 
reci »sedaj« … Seamus jo bo v trenutku pojedel.

SHILOH
VRSTA: mešanček z ovčarjem

Prepričani smo, da ima Shiloh v sebi veliko lastnosti 
ovčarja: je močen kot nemški ovčar in ima ušesa 

anatloskega ovčarja. Vemo pa tudi, da je Shiloh prisrčen 
kuža, ki v družine prinese veliko smeha in veselja. 

SIMON
VRSTA: poenter

Simon je kraljevski ljubljenček, ki je zvest gospodarju in 
gospodarici hiše. Dobro ve, kako živeti luksuzno. Zaveda se, 

da ga obožujejo prav vse psičke, zato s svojim značajem 
zlomi veliko src.

SPIKE
VRSTA: bostonski terier

Spike je prijazen, razigran in športen. Vsak teden se veseli treningov na 
poligonu. Super način, da porabi vso svojo energijo. Njegova strast je 

lovljenje frizbija. Moraš ga videti, kako visoko skoči! 

TITAN
VRSTA: ameriški buldog

Čeprav je zelo velik, se Titan zelo rad crklja in je prepričan, da 
si zasluži poležavanje na kavču s svojim lastnikom. Svojo 

ljubezen rad pokaže s slinastimi pasjimi poljubčki. Ko je lastnik 
v službi, Titan najraje poležava s svojo najljubšo plišasto 

igračko. 

VIOLET
VRSTA: mešanček z ovčarjem

V Violeti najdemo lastnosti borderskega ovčarja. Zelo rada 
čuva stvari, zato v parku velikokrat teče v krogih okoli drugih 

psov, jih zadržuje skupaj in pazi, da nihče ne pobegne. 

YOSHI
VRSTA: japonski španjel

Yoshi je lepa, elegantna in uglajena psička. Ljudi na 
obisku navdušuje s svojimi odličnimi manirami. Uživa v 

vožnji s skuterjem, toda ko pade v blato in si umaže 
svojo lepo dlako, jo zelo žalostna.  

MILLIE
VRSTA: baset

Njena osebnost je tako velika kot njena povešena 
lica. Baseti so znani po nenavadnih zvokih in dolgih 
ušesih. Naj te njene kratke noge ne zavedejo. Ko te 
bo zagledala, bo hitro pritekla k tebi. Samo pazi, da 

se ne prekucne čez svoja ušesa!

Nam verjamete, da je so bili prvi psi pasme lhasa apso vzgojena 
za čuvanje? So zelo zaščitniški do svoje družine, ki jo zvesto 

branijo pred tujci. Zato je Chewy zelo zvest kuža. 

CHEWY
VRSTA: mešanček z lhaso apso

SCRAPS
VRSTA: mešanček s cairnskim terierom

MR. WILSON
VRSTA: mešanček s terierom

Odločen, poskočen in odločen kuža … Mr. Wilson mora biti 
mešanček s terierom. Je zelo nadarjen. Rad skače in med 

skokom lahko s smrčkom odbije žogico, ki mu jo je vrgel lastnik. 

Scraps je mešanček z lovskim terierom, zato ne preseneča, 
da rad lovi veverice, zajčke in celo kako miško. Mogoče ste 

se sedaj zmrdnili, toda Scraps zelo uživa v tej igri. 

Spoznaj novekužke!

POSEBNI
KUŽKI

TINKS

VRSTA: baset

ZLATEGA
ZLATEGA


