RYNEK
Jesteśmy na rynku. Przed
wiekami w tym właśnie
miejscu odbyła się
Bitwa o Kość Niezgody,
po której powstało
nasze piękne miasto.
Mieszkańcy bardzo lubią
robić zakupy na tutejszym
targu.
Oto dom, w którym
urodził się słynny
Nos-Niuchacz. Podobno
potrafił stąd zwąchać
zapach kostek wwożonych
co rano przez północną
bramę. W budynku
mieści się obecnie
informacja turystyczna.
Drodzy państwo,
doszły mnie słuchy,
że zawieruszyły się wam
rzeczy. Bez obaw! Zaraz
je wspólnie odnajdziemy.
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PSI PARK
Dotarliśmy do naszego
pięknego parku. To
największy teren zielony
w Mieście Psów.
Nadszedł czas na
pierwszą półgodzinną
przerwę. Możecie
państwo odpocząć na
trawie lub przekąsić coś
w budce ze smaczkami.
Polecam hot caty. Łapki
lizać! Zbiórka przy
fontannie. Bardzo proszę
o punktualność!
Drodzy państwo,
podobno na liście zgub
przybyło sporo rzeczy.
Zatem szukajmy…
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KĄCIK GASZENIA FRUSTRACJI
Nawet najmilszy pies czasami się złości. Jest wtedy marudny i wszystkich obszczekuje. Powinien się wtedy
udać do jednego z kącików gaszenia frustracji.

NAJLEPSZE SMACZKI ZE SMACZKOMATU (od lewej): paczka
kostek smakowych, opakowanie kurczaczków, serdelki Pychotki,
plasterki bekonu i puszka karmy Smakuś.

SMACZKOMAT

Zdenerwowany klient przychodzi do kącika wyładować złość.

Jeśli pies nie chce czekać,
aż dopadnie go duży głód,
to w smaczkomacie kupi
przekąski na mały głód.

APORTER
Aby zachować zdrowie
i kondycję, warto trenować.
Niektóre psy są bardzo
zajęte i nie mają czasu
na sport. Mogą wtedy
skorzystać z godzinnych
karnetów na aporter
i pobiegać za piłeczkami.
Karnety aporterowe są
dostępne w kioskach.

PSIA MYJNIA
Żaden pies nie lubi zbyt długo wyglądać niechlujnie, dlatego jeśli któryś za bardzo się ubrudzi,
odwiedza myjnię. W mieście znajdują się trzy takie obiekty.

1
Brudny, źle
pachnący
i zezłoszczony
pies przychodzi
do myjni.

Stąd wylatują
woda, szampon
i mydełko.

Pianka powstaje,
gdy myjaki
pocierają swoje
futro.

Tarmosi jedną z zabawek: piłkę,
szarpak lub gryzak.
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Myjaki czyszczą psa
wodą i szamponem.

Czysty, błyszczący
i bezzapachowy
pies z lekko
wilgotnym
futerkiem.

4
W myjni można
wytarzać się
w trawie lub błotku,
by odzyskać psi
zapach.

Zadowolony, radosny i spokojny
opuszcza kącik.

Zbiornik z piłeczkami do rzucania.
Tu pies odnosi złapaną piłkę.

Tędy piłka
wylatuje.
Otwór na bilet potrzebny
do uruchomienia maszyny.

5
Zadowolony,
wyczyszczony
i pachnący psem
pies wychodzi
z myjni.

Psy zwane
„myjakami”
ocierają się
o siebie (oraz
psa stojącego
między nimi).

AUTOMAT ZAPACHOWY
Tu stoi klient
czekający na
szorowanie.

Czasem po ciężkim dniu ma się ochotę poniuchać
coś miłego. W tym celu należy się udać do
automatu zapachowego i za niewielką opłatą
nacieszyć ulubionymi aromatami.

CZOCHRACZKA
Nie samą pracą żyje pies, dlatego czasem
warto o siebie zadbać i skorzystać
z czochraczki. Ta wyczochra każdy
skrawek futerka.

