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Czy chciałbyś wcielić się w rolę Młodego Detektywa? 
Scooby-Doo i Tajemnicza Spółka zapraszają Cię do za-
bawy! Czytając Notatnik Młodego Detektywa, możesz 
samodzielnie rozwiązać zagadkę Potwora z Telewizora!

Jest piękny, słoneczny dzień. Idziesz na obiad 
do baru „Naleśnikowy Raj”. Zwykle nie jadasz 
na obiad naleśników, ale wiesz, że właśnie w tym 
barze masz dzisiaj szansę spotkać Scooby’ego 
i jego przyjaciół. Spotkanie z członkami Tajem-
niczej Spółki może być dla Ciebie początkiem 
kolejnej wspaniałej przygody – dla takiej przy-
gody warto choć na chwilę zapomnieć o zdro-
wym odżywianiu.

NALEŒNIKOWY
RAJ

w „NAlEśNIkOwYM RAJU”



Mimo że jeszcze nigdy nie byłeś w „Naleśni-
kowym Raju”, od razu rozpoznajesz to miejsce: 
bar ma kształt dużego, ba, ogromnego stosu na-
leśników. Członkowie Tajemniczej Spółki cze-
kają na Ciebie przed wejściem. 

– Cześć! – wita Cię Fred. – Fajnie, że przy-
szedłeś.

– Chodźmy już do środka – pogania Kudłaty. – 
Scooby i ja umieramy z głodu!
Śmiejesz się, bo wiesz, że Scooby i Kudłaty 

zawsze są głodni.
Wchodzicie do baru i zajmujecie miejsca 

przy dużym stole. Kelnerka wręcza każdemu 
menu.

– O rany! Nigdy bym nie przypuszczał, że 
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może być aż tyle rodzajów naleśników – dziwi 
się Kudłaty. – Spójrz, Scooby! Mają tu nawet 
naleśniki z kremem kokosowym!

– Bleee! – krzywi się Scooby.
– A co myślisz o nadzieniu pomarańczowo-

-czekoladowym albo o naleśnikach z masłem 
orzechowym? – pyta Kudłaty.

Po chwili namysłu Scooby przecząco kręci 
głową.

–  A na co miałbyś ochotę? – ponagla go 
Daphne.

– Zjadłbym... naleśniki scoobychrupkowe! – 
Scooby uśmiecha się z rozmarzeniem.

– Bardzo zabawne, Scooby – mówi Velma. – 
Obawiam się, że nic takiego nie istnieje. Może 
poprosimy o radę kelnerkę?

Gdy kobieta podchodzi do stolika, żeby przy-
jąć zamówienie, Fred pyta ją, co może im po-
lecić.

– No cóż, na przykład prezenter Kanału Trze-
ciego, który jest naszym stałym gościem, naj-
bardziej wychwala naleśniki z jagodami i mio-
dem – mówi kelnerka.

– Tylko nie to! – wzdryga się Kudłaty. – Nie 
tknąłbym niczego, co jadają pracownicy tele-
wizji.

Daphne dostrzega Twoją zdumioną minę.
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– Nie przejmuj się tym, co on mówi – zwraca 
się do Ciebie. – Kudłaty od czasu naszej ostat-
niej przygody ma uraz do pracowników telewizji. 

– To była naprawdę trudna zagadka – dodaje 
Fred. – Gdybyś był tam z nami, pewnie mógł-
byś nam pomóc.

– Mam pomysł – mówi do Ciebie Velma. – 
Może przejrzysz nasz Notatnik Młodego De-
tektywa i spróbujesz samodzielnie rozwiązać tę 
zagadkę?

– Super! Bardzo chętnie! – z radością przyj-
mujesz propozycję Tajemniczej Spółki.

Daphne wyciąga z torebki niewielki notes 
i wręcza Ci go.
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– Oto nasz notatnik. Opisałam tu naszą ostat-
nią przygodę. Aby Ci ułatwić zadanie, wprowa-
dziliśmy specjalne oznaczenia.

– Kiedy zobaczysz takie upiorne , 
to znaczy, że spotkałeś podejrzanego – spieszy 
z wyjaśnieniem Velma. – Natomiast symbol  

 ma Ci dać do zrozumienia, że trafi łeś na 
poszlakę, czyli na jeden z kluczy do rozwiąza-
nia zagadki.

– Od czasu do czasu będziemy także zada-
wać pytania, które nie tylko pomogą Ci upo-
rządkować spostrzeżenia, ale również zrobić 
notatki – dodaje Fred. – Zapisuj wszystko do-
kładnie w swoim notatniku.
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– Czy mogę już przyjąć zamówienie? – pyta 
kelnerka.

Daphne, Velma i Fred patrzą pytająco na 
Kudłatego i Scooby’ego, którzy wciąż zawzięcie 
dyskutują na temat menu.

–  Słuchaj, Scooby – mówi Kudłaty – jeśli 
weźmiemy naleśniki z bananami i wiórkami 
czekoladowymi, to już nie damy rady zjeść na-
leśników z arbuzem i pralinkami.

– Proszę nam dać jeszcze kilka minut – zwra-
ca się Daphne do kelnerki.

–  Będziesz mieć wystarczająco dużo czasu 
na zapoznanie się z naszą ostatnią przygodą – 
mówi do Ciebie Velma. – Wygląda na to, że 
trochę tu jeszcze posiedzimy.

Otwierasz Notatnik Młodego Detektywa i za -
czynasz czytać opowieść Na tropie Potwora 
z Telewizora.
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Digby Rostow, właściciel Kanału Ósmego, 
zaprosił nas do siedziby swojej stacji. Mój wu-
jek jest jego przyjacielem i kiedy usłyszał, że 
Rostow zaczął dostawać listy z pogróżkami, po-
radził mu, żeby się z nami skontaktował. 

Gdy przyjechaliśmy na miejsce, recepcjonist-
ka skierowała nas prosto do biura pana Rosto-
wa. Szliśmy długim korytarzem, którego jedna 
ściana, cała przeszklona, pozwalała obejrzeć 
mieszczące się za nią studia telewizyjne. Jedno 
było przygotowane do nagrywania serwisów in-
formacyjnych, inne urządzone jak kuchnia, na 
potrzeby programów kulinarnych. W kolejnym, 
wyglądającym jak wielki pokój z zabawkami, 



jakiś mężczyzna ubrany w garnitur i krawat 
tańczył walca… z miotłą!

Dotarliśmy w końcu do biura właściciela stacji 
telewizyjnej. Drzwi prowadzące do jego gabine-
tu były otwarte, tak że trudno było nie usłyszeć 
toczącej się wewnątrz dyskusji.

– Nie interesują mnie twoje pieniądze. Nieza-
leżnie od tego, ile mi zaproponujesz, nie sprze-
dam ci tej stacji – wzburzony męski głos należał 
zapewne do pana Rostowa. 

– Widziałem, że kupiłeś nowe meble do stu-
dia informacyjnego – powiedział drugi mężczy-
zna. – Naprawdę myślisz, Digby, że wystarczy 
zmienić wystrój wnętrz, aby wzrosła oglądal-
ność programu?

– To, jak prowadzę tę stację i jakie nadajemy 
programy, to moja prywatna sprawa, Paul – od-
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parł Rostow. – Prędzej wysadzę tę stację w po-
wietrze, niż ci ją sprzedam.

–  Jak chcesz, Digby – powiedział jego roz-
mówca. – I tak znajdę sposób, żeby przejąć tę 
stację, za twoją zgodą lub bez niej.

Mężczyzna wyszedł z pokoju, trzaskając ze 
złością drzwiami, i minął nas energicznym kro-
kiem. 

– Słuchajcie, to był chyba W.P. Whitman! – 
powiedział Fred. – Wiecie, ten gość, który 
jest właścicielem „Biuletynu Informacyjnego” – 
najlepiej sprzedającej się gazety codziennej.

– Masz rację – powiedział pan Rostow, wy-
chodząc ze swojego biura.

– Dlaczego w takim razie chce kupić należącą 
do pana stację telewizyjną? – zdziwiła się Vel-
ma.

–  Żeby zarabiać jeszcze więcej pieniędzy 
i kontrolować wszystkie serwisy informacyjne 
w naszym mieście – wyjaśnił pan Rostow z go-
ryczą w głosie. – Ale nie przejmujcie się tym, ta 
sprawa zupełnie was nie dotyczy. Cieszę się, że 
przyjęliście moje zaproszenie.

Właściciel stacji telewizyjnej spojrzał na ze-
garek.

– O mój Boże, już się zaczęło. Chodźcie za 
mną, detektywi.



14

Pan Rostow wszedł do biura i włączył stojący 
w rogu telewizor.

– Hej, to ten facet, który tańczył z miotłą! Wi-
dzieliśmy go przed chwilą – zauważył Kudłaty.

– To Roman Wesoły, nasz najlepszy komik. 
Oglądacie właśnie pierwszy odcinek jego nowe-
go programu rozrywkowego – wyjaśnił pan Ro-
stow. – Mam nadzieję, że „Kłopoty Wesołego 
Romka” zrobią furorę i w końcu wzrośnie oglą-
dalność mojej stacji. Ostatnio nie mieliśmy naj-
lepszych notowań. Jeśli nie przestanę dostawać 
tych dziwnych listów z pogróżkami, o których 
wam mówiłem, a oglądalność naszych progra-
mów nadal będzie spadać, niestety, rzeczywiście 
będę musiał sprzedać tę stację Whitmanowi.

– Co to jest oglądalność? – zainteresował się 
Kudłaty.
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–  To szacunkowa liczba osób oglądających 
programy nadawane przez konkretną stację te-
lewizyjną. Jest to bardzo ważna informacja dla 
reklamodawców. Pewnie wiecie, że stacje tele-
wizyjne utrzymują się dzięki emitowanym na ich 
antenie reklamom. Zatem jeśli dużo osób oglą-
da programy nadawane przez jakąś stację, to 
wiele fi rm jest zainteresowanych emitowaniem 
swoich reklam na antenie tej właśnie stacji. Do-
chody z reklam z kolei pozwalają na produkcję 
nowych, interesujących programów telewizyj-
nych. Jeśli stracę reklamodawców, nie będzie 
mnie stać na dalsze prowadzenie tej stacji.

– Czy jest jakiś powód, dla którego chciał pan, 
abyśmy obejrzeli właśnie ten program? – zapy-
tałam. 

– Niestety tak. Ostatnia pogróżka, którą do-
stałem, dotyczyła właśnie „Kłopotów Wesołego 
Romka”. Ktoś nagrał mi na automatyczną se-
kretarkę wiadomość, że podczas emisji pierw-
szego odcinka tego programu przekonam się, iż 
szantażysta nie żartuje. Możecie sobie chyba 
wyobrazić, jak bardzo jestem zdenerwowany.

Pan Rostow pogłośnił dźwięk dochodzący z te-
lewizora i usiadł za swoim biurkiem. Wszyscy 
zaczęliśmy oglądać wygłupy Wesołego Romka. 
Najpierw podrzucał kulę do kręgli, potem do-



łączył do niej strącony przypadkiem ze ściany 
obrazek, a na koniec żonglował także kotem, 
który wszedł mu pod nogi. Nagle do drzwi We-
sołego Romka ktoś zadzwonił. Komik z wra-
żenia przestał żonglować. Kot uciekł, głośno 
miaucząc, a kula do kręgli upadła Romkowi na 
stopę, tak że dotarł do drzwi, skacząc na jednej 
nodze.

– Założę się, że to listonosz Wypłosz – powie-
dział do siebie komik piskliwym, zabawnym 
głosem. Otworzył drzwi i...

Wesołemu Romkowi zrzedła mina i odskoczył 
przerażony.

Do pokoju wpadła dziwna postać. Zamiast 
głowy miała mały telewizorek, a całe jej ciało 
było owinięte cienką czarną taśmą. Oczy dzi-



woląga płonęły upiornym zielonkawym świat-
łem, niczym dwie gigantyczne diody.

– O raju! – westchnęła Velma. – Coś mi się 
wydaje, że to nie jest listonosz Wypłosz. To ra-
czej mumia owinięta taśmą wideo!

– Uwaga, pracownicy Kanału Ósmego! – ode-
zwał się potwór niskim, metalicznym głosem. – 
Ciąży nad wami klątwa Potwora z Telewizora. 
Będę straszył w każdym programie waszej sta-
cji, dopóki nie przestaniecie nadawać!

Powiedziawszy to, potwór zaniósł się szaleń-
czym chichotem.

Komikowi natomiast wcale nie było do śmie-
chu. Przerażony Romek rzucił się do drzwi, 
a Pot wór z Telewizora wybiegł za nim.

Pan Rostow złapał stojący na biurku telefon, 
nacisnął czerwony guzik i krzyknął: 

– Puśćcie reklamy! Szybko!
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Na ekranie telewizora na moment ukazał się 
napis „Przepraszamy za usterki”, a po chwili za -
częły się reklamy.

– Wybaczcie, muszę coś z tym zrobić – powie-
dział pan Rostow. – Spotkamy się później. Je-
śli czegokolwiek będziecie potrzebować, proście 
o pomoc mojego asystenta Bena.

Właściciel Kanału Ósmego wybiegł z biura. 
Wyszliśmy za nim i powoli ruszyliśmy przeszklo-
nym korytarzem, zaglądając do sal, w których 
nagrywano programy telewizyjne. Gdy przecho-
dziliśmy obok studia informacyjnego, miałam 
wrażenie, że widzę przez szybę kogoś chowające-
go się za stołem prezenterskim. 

– Hej, wydaje mi się, że tam ktoś jest! Wi-
dzieliście tę postać chowającą się za stołem? – 
zapytałam przyjaciół.

– Jedyne, co ja i Scooby pragniemy teraz zo-
baczyć – odparł Kudłaty – to wyjście z tego bu-
dynku!

– Hm, wydaje mi się, że zagadka Potwora 
z Telewizora jest bardziej skomplikowana, niż 
się to może wydawać na pierwszy rzut oka – 
powiedziała Velma.

– To coś w sam raz dla nas – odparł Fred.
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Wskazówki Daphne dla Młodego Detektywa

Hm, wygląda na to, 
że mamy pierwszego 
podejrzanego. Przygo-
tuj swój notes i długopis lub 
ołówek, a potem zapisz od-
powiedzi na poniższe py-
tania:

1. Jak się nazywa 
podejrzany?

2. W jakim celu przyszedł do studia telewizyj-
nego?

3. Na jakiej podstawie uznaliśmy go za podej-
rzanego?

Kiedy już odpowiesz na te pytania, przeczytaj 
następną część Notatnika Młodego Detektywa, 
a dowiesz się, co wydarzyło się później.
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Stanęliśmy na środku korytarza stacji tele-
wizyjnej, nie mogąc się zdecydować, dokąd naj-
pierw powinniśmy pójść.

– A może byśmy tak zaczęli od kantyny? – 
zaproponował Kudłaty. – Założę się, że serwują 
tam to, co im zostaje po nagraniu tych wszyst-
kich programów kulinarnych.

Scooby oblizał się ze smakiem i pogładził łapą 
po brzuchu, dając do zrozumienia, że jemu ten 
pomysł bardzo się podoba.

– A może jednak powinniśmy przyjrzeć się 
dokładniej poszczególnym studiom telewizyj-
nym? – powiedział Fred.
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– To zdecydowanie lepszy pomysł – zgodziła 
się Velma.

– Ani mi się śni! – zaprotestował Kudłaty. – 
A co będzie, jeśli się tam natkniemy na tego 
okropnego potwora, którego przed chwilą wi-
dzieliśmy na ekranie?

– Jakiego potwora? – zapytał ktoś za naszymi 
plecami.

Odwróciliśmy się i ujrzeliśmy jakiegoś czło-
wieka niosącego stertę kaset wideo. Widać było 
zza niej tylko oczy mężczyzny.

– Tego z „Kłopotów Wesołego Romka” – od-
parła Velma.

– Nie przypominam sobie, żeby w tym pro-
gramie miał występować jakiś potwór – zdziwił 
się nasz rozmówca. Nagle mężczyzna kichnął 
i kasety wypadły mu z rąk. Zobaczyliśmy wte-
dy, że jest on niewiele starszy od nas.

– Na zdrowie! – powiedziałam. – Może ci po-
możemy? 

Fred, Velma, Kudłaty i ja zaczęliśmy zbierać 
leżące na podłodze kasety.

– Dzięki – odparł z uśmiechem młody czło-
wiek. – Nazywam się Ben. Ben Frazier. Zwyk-
le nie jestem aż takim fajtłapą, ale skaleczyłem 
się dziś w rękę, skręcając ten nowy komplet 
mebli do studia informacyjnego. 
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– Czy to właśnie ty jesteś asystentem pana 
Rostowa? – spytała Velma. – Wspominał nam 
o jakimś Benie.

– Asystentem... to za dużo powiedziane – wes-
tchnął Ben. – Jestem raczej chłopcem na posyłki.

– Przynieś, wynieś, pozamiataj? – roześmiał 
się Kudłaty.

– Coś w tym stylu – potwierdził przygnębio-
nym tonem Ben. – Gdy zgłaszałem się do tej 
pracy, miałem nadzieję, że będę pomagał przy-
gotowywać serwisy informacyjne. Na razie jed -
nak głównie składam i przestawiam meble, po-
daję kawę, roznoszę i naprawiam kasety wideo 
oraz kseruję skrypty dla prezenterów. 

– Przecież te wszystkie czynności też są bar-
dzo ważne – zauważyłam. – Bez nich nie po-
wstałby żaden program.



– Pewnie masz rację, ale nie wydaje mi się, 
żeby były aż tak ważne, jak praca osób pro-
wadzących poszczególne programy – west chnął 
Ben. – Tak naprawdę chciałbym zostać prezen-
terem telewizyjnym. Marzę o tym, by choć raz 
spróbować swoich sił przed kamerą... Gdybym 
tylko mógł znaleźć jakiś niezwykły materiał do 
zaprezentowania w serwisie informacyjnym... 
Może wtedy pan Rostow dałby mi szansę 
w studiu. Ale na razie utknąłem tu jako rozno-
siciel kaset. No cóż, muszę już lecieć. Sebastian 
Smith prosił mnie, żebym przyniósł mu kilka 
archiwalnych nagrań.

– Masz na myśli Sebastiana Smitha, który 
prowadził kiedyś ten popularny talk-show?

– Tak, właśnie do niego idę.
– O raju! Czyż to nie wspaniałe spotykać na 

co dzień takie gwiazdy telewizji? – zastanawia-
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łam się na głos. – Uwielbiałam oglądać ten jego 
program. Byłam naprawdę niepocieszona, kie-
dy przestali go nadawać.

–  Przecież żaden program nie może trwać 
w nieskończoność. Każda seria programów koń-
czy się wcześniej lub później – zauważyła Velma.

– Wiem, mimo to nadal bardzo chciałabym 
poznać Sebastiana Smitha – odparłam. – Na-
wet jeśli już nie występuje w telewizji.

– Chętnie pomożemy ci zanieść te kasety – 
zwrócił się Fred do Bena.

– A ja ze Scoobym pójdziemy poszukać kan-
tyny – zaproponował Kudłaty. – Całe to stanie 
tutaj i gadanie o kasetach sprawiło, że zrobiłem 
się strasznie głodny – usprawiedliwiał się.

– Odkąd to rozmowa o kasetach wideo pobu-
dza twój apetyt? – zapytała z przekąsem Velma.

– Nie chodzi tu o kasety, ale o samo stanie 
i gadanie. W ustach mi zaschło – tłumaczył 
Kudłaty. – Chodź, Scooby, idziemy, a my zoba-
czymy się później.

–  Dobra, tylko postarajcie się nie wpaść 
w żadne kłopoty – ostrzegłam przyjaciół.

– W jakie kłopoty możemy wpaść w studiu 
telewizyjnym? – zapytał Kudłaty.

– Lepiej, żebyśmy się tego nie dowiedzieli – 
odparł Fred ze śmiechem. 
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Wskazówki Freda dla Młodego Detektywa

Założę się, że dostrzegłeś 
 na stronie 21. To ko-

lejny podejrzany, który pojawił 
się na naszej drodze. Wyciągnij 
swój notes i zapisz w nim odpowie-
dzi na poniższe pytania, a gdy się 
już z tym uporasz, przeczytaj 
następną część Notatnika Mło-
dego Detektywa, żeby dowiedzieć 
się, kogo jeszcze spotkaliśmy podczas ostatniej 
przygody.

1. Jak nazywa się podejrzany?

2. Jaką pracę wykonuje w studiu telewizyjnym?

3. Dlaczego zaliczyliśmy go do grona podejrza-
nych? 
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Pomogliśmy Benowi zanieść kasety wideo do 
garderoby Sebastiana Smitha. Gdy zbliżaliśmy 
się do jego pokoju, nagle usłyszeliśmy, że ktoś 
wzywa pomocy.

– To głos pana Smitha! Chyba coś mu się sta-
ło! – zawołał Ben i rzucił się biegiem w stronę, 
z której dochodził krzyk. Pobiegliśmy za nim. 
Drzwi do garderoby były szeroko otwarte. Po-
kój, który służył panu Smithowi za przebieral-
nię, był bardzo skromnie urządzony. Pod jedną 
ścianą stała sofa i malutki stolik, z drugiej stro-
ny ciągnęła się długa toaletka do charakteryza-
cji. Nad nią wisiało wielkie lustro.
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– Nic się panu nie stało? – zapytał Fred męż-
czyznę siedzącego na sofi e.

– Nie, już wszystko w porządku – odparł Se-
bastian Smith, niegdyś gwiazda programów te-
lewizyjnych. W jednej ręce trzymał szklankę 
z wodą, drugą wycierał sobie pot z czoła białą 
chustką. 

– Co się stało? – zapytała Velma.
– To bardzo dziwne... Pan Smith powiedział, 
że... – zaczął Ben.

– Dziękuję Ben, sam mogę im to opowie-
dzieć – przerwał mu mężczyzna, przybierając 
profesjonalny ton prezentera telewizyjne-
go. – Byłem w swojej garderobie, gdy nagle 
usłyszałem dziwny dźwięk dobiegający z ko-
rytarza. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem ja-
kąś niezwykłą postać z telewizorem zamiast 
głowy! Straszydło warknęło przeraźliwie, we-
pchnęło mnie z powrotem do środka i pobiegło 
w kierunku schodów...

– Przepraszam pana – przerwał mu Ben. – 
Muszę już iść, operator serwisu informacyjnego 
czeka na te kasety. Bez nich nie może przygo-
tować wiadomości wieczornych.

– Oczywiście, Ben, nie zatrzymuję cię – od-
parł pan Smith. – Mam tylko prośbę: mógłbyś 
po drodze zanieść do wideoteki te kasety, któ-
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re leżą na moim stole? Niestety, mój domo-
wy magnetowid znów wciągnął jedną z nich. 
Większość taśmy, którą udało mi się z niego 
wydłubać, musiałem wyrzucić, bo była strasz-
nie pognieciona, resztę włożyłem do tamtego 
pudełka.

Ben zabrał kasety, kiwnął głową na pożegna-
nie i wyszedł z garderoby.

– To dla nas zaszczyt, że możemy pana po-
znać osobiście – powiedziałam. – Bardzo lubi-
łam pański talk-show.

– Och, dziękuję Ci, młoda damo – odparł 
Sebastian Smith. – Jesteś bardzo miła. A czy 
wiecie, że mój program miał niezwykle wyso-
ką oglądalność i to właśnie on umożliwił roz-



wój tej stacji telewizyjnej? Niestety, potem 
Digby Rostow postanowił zdjąć go z anteny 
i zostałem na lodzie. Teraz chodzę po różnych 
studiach telewizyjnych, szukając inspiracji do 
nowego programu.

Pan Smith zamilkł na chwilę, a potem po-
chylił się w naszym kierunku i dodał ściszonym 
głosem:

–  Próbuję wymyślić nowy, niezwykły pro-
gram. Taki, który zachwyci widzów i zwycięży 
we wszystkich rankingach oglądalności. Ale nie 
zdradzę swojego wspaniałego pomysłu Kanało-



wi Ósmemu. Będę gwiazdą w jakiejś nowej sta-
cji telewizyjnej. Tak, właśnie tak. Mam zamiar 
sprawić, że Digby Rostow gorzko pożałuje, że 
przestał nadawać mój talk-show.

– No cóż, życzymy panu powodzenia – po-
wiedział Fred. – My też musimy już iść. Przy-
jaciele na nas czekają.

– Cieszę się, że mogłam pana poznać – doda-
łam. – I gdy przygotuje pan nowy program, na 
pewno będę go oglądać.

– Jesteś bardzo uprzejma, młoda damo – od-
parł pan Smith.

Zostawiliśmy Sebastiana Smitha w jego gar-
derobie i ruszyliśmy w powrotną drogę prze-
szklonym korytarzem. Gdy przechodziliśmy ko-
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 ło studia informacyjnego, znów miałam wraże-
nie, że ktoś tam jest.

– Nie do wiary! – zawołałam.
– O rety! – krzyknęła Velma.
To, co zobaczyliśmy przez szybę, na chwilę 

odebrało nam mowę. Za prezenterskim sto-
łem, na tle mapy pogody siedzieli… Kudłaty 
i Scooby. Trzymali w rękach skrypty i udawali, 
że prowadzą serwis informacyjny – wyglądało 
na to, że świetnie się bawią.

– O nie! Zaraz nas stąd wyrzucą – powiedział 
Fred. – Lepiej ich stamtąd wyciągnijmy, za-
nim ktoś z pracowników stacji ich zauważy. Im 
szybciej, tym lepiej.
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Wygląda na to, że znaleźli-
śmy kolejnego podejrzanego, praw-
da? Upewnij się, że zauważyłeś 

 na stronie 27, a po-
tem odpowiedz na poniższe pyta-
nia:

1. Jak się nazywa podejrzany?

2. Jaki jest jego związek ze stacją 
telewizyjną pana Rostowa?

3. Co takiego ma zamiar zrobić, że wydaje się po-
dejrzany?

Gdy skończysz zbierać informacje, przeczytaj 
następną część Notatnika Młodego Detektywa, 
żeby zobaczyć, co się działo dalej. 

Wskazówki Velmy dla Młodego Detektywa

32
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Fred, Velma i ja pognaliśmy do studia infor-
macyjnego. Przybiegliśmy w momencie, kiedy 
Kudłaty i Scooby wstawali zza stołu prezenter-
skiego.

– Kudłaty! Scooby! Co wy wyprawiacie? – 
zawołałam.

– Daphne! Spokojnie! – zatrzymał mnie pan 
Rostow. – Potrzebowaliśmy kogoś, kto posie-
działby przy naszym nowym stole prezenter-
skim, że byśmy mogli odpowiednio ustawić 
oświetle nie – wyjaśnił pan Rostow. – Kudłaty 
i Scooby zgłosili się na ochotnika w zamian za 
karnet do kantyny telewizyjnej.
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Kudłaty i Scooby wyszczerzyli zęby w uśmie-
chu.

Nagle studio informacyjne ożyło. Morton 
O’Malley, prezenter, usiadł za stołem. Technik 
przyczepił mu do ubrania mikrofon i wręczył 
skrypt wiadomości wieczornych.

– Wszyscy na miejsca – rozległo się w głośni-
kach. 

Morton O’Malley wyprostował się i utkwił 
wzrok w kamerze. Na wiszących w całym stu-
diu monitorach telewizyjnych pojawiła się jego 
podobizna.

–  Dobry wieczór. Wita państwa Morton 
O’Malley – powiedział prezenter. – Wiadomość 
z ostatniej chwili: do naszego miasta zbliża się 
burza gradowa. Możemy się jej spodziewać 
dziś w nocy. Spójrzmy teraz na mapę pogody, 
by przyjrzeć się przesuwającemu się frontowi 
atmosferycznemu. 

Kamery skierowały się na wielką papierową 
mapę, przyczepioną do grubej ścianki działo-
wej. Na monitorach telewizyjnych pojawił się 
obraz mapy pogody. 

Nagle mapa pogody rozdarła się z przeraźli-
wym trzaskiem, a zza niej wyskoczył dziwny stwór.

– O rany! – zawołał Kudłaty. – To Potwór 
z Telewizora!
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– Przekleństwo Potwora z Telewizora spadnie 
na was wszystkich! – zawołał dziwoląg.

Morton O’Malley zerwał się na równe nogi. 
Potwór rzucił się w jego kierunku. Gdy dopadł 
prezentera, złapał go za włosy.

–  Ratunku! Na pomoc! – zawołał Morton 
O’Malley, gdy dziwny stwór szarpnął go z ca-
łej siły.

Włosy prezentera zostały w łapie bestii.
– O rany! – zawołał Fred.
Oczom wszystkich ukazała się łysina Morto-

na O’Malleya. Prezenter, przeraźliwie wrzesz-
cząc, rzucił się do ucieczki. Potwór z Telewizora 
podrzucił do góry jego perukę. 

– Kto będzie moją następną ofi arą? – zapytał 
potwór, patrząc prosto w kamery telewizyjne. – 
Nie wyłączajcie odbiorników, a przekonacie się 
o tym już wkrótce!

Stwór z telewizorem zamiast głowy zarecho-
tał, odwrócił się i wybiegł ze studia.

– Za nim! – zawołał Fred.
Wybiegliśmy na korytarz, ale Potwór z Tele-

wizora zdążył już gdzieś zniknąć.
– Dajcie reklamy! – krzyknął pan Rostow. – 

I znajdźcie szybko kogoś, kto dokończy wieczor-
ny serwis informacyjny. Kontynuujcie nagranie 
w studiu numer trzy.
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– W trójce wszystko przygotowane jest do 
programu „Gotuj z Wendy” – powiedział Ben, 
wchodząc do studia. – Proponuję, żebyście krę-
cili w czwórce.

Wszyscy technicy pobiegli do studia numer 
cztery.

– Ten potwór mnie zrujnuje – westchnął pan 
Rostow. – Może rzeczywiście powinienem zamk-
nąć tę stację.

– Niech pan nie podejmuje decyzji zbyt po-
chopnie – wtrącił się Ben.

– On ma rację – poparł go Fred. – Jesteśmy 
tu po to, żeby panu pomóc. Wszystkim się zaj-
miemy. Pan musi tylko dopilnować, żeby pro-
gram był nadawany zgodnie z planem.



37

Stanęliśmy na uboczu, nie chcąc przeszka-
dzać ekipie telewizyjnej w przenoszeniu sprzę-
tu do studia numer cztery.

– Słuchajcie! Jeśli mamy zamiar pomóc panu 
Rostowowi uratować tę stację telewizyjną, mu-
simy działać szybko – zwrócił się do nas Fred. – 
Rozejrzyjmy się najpierw po studiu informa-
cyjnym.

Velma podeszła do leżącej na podłodze po-
dartej mapy pogody. Pochyliła się i podniosła 
kawałek mapy wraz z fragmentem ścianki, do 
której była przytwierdzona.

– Ten potwór musi być naprawdę bardzo sil-
ny – zauważyłam – skoro rozwalił taką grubą 
ściankę!



– Do tego nie potrzeba wcale dużej siły – od-
parła Velma. – Ta ścianka była zbudowana 
z wielkich płyt styropianowych. Nawet Kudła-
ty dałby radę przez nią się przebić. Hm, a to 
ciekawe...

– Co takiego? – zapytał Fred.
– Spójrzcie, jaki gładki brzeg ma ten kawa-
łek styropianu – powiedziała Velma. – Ooo! 
Wszystkie jego brzegi są równe i gładkie. Wy-
gląda na to, że ktoś naciął wcześniej ten sty-
ropian, aby łatwiej mu było rozedrzeć mapę 
pogody. 

– A to znaczy, że Potwór z Telewizora był już 
dzisiaj wcześniej w studiu informacyjnym – pod-
sumował Fred.

– Wydaje mi się, że mamy pierwszą wska-
zówkę – oznajmiła Velma.

– Masz rację – zgodził się Fred. – A jeśli chce-
my znaleźć ich więcej, musimy się rozdzielić.
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Wskazówki Kudłatego i Scooby‛ego 

dla Młodego Detektywa

39

Hej! Zauważyłeś  
na stronie 38? Opisana jest 
tam pierwsza znaleziona przez 
nas wskazówka. Otwórz swój 
notes i zapisz odpo-
wiedzi na pytania.

1. Co to za wska-
zówka?

2. Co ma ona wspólnego z Potworem z Telewizo-
ra?

3. Jak sądzisz, który z podejrzanych mógł pozo-
stawić tę wskazówkę?

Gdy odpowiesz na te pytania, odłóż swój notes 
i przeczytaj o tym, co działo się dalej.
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– Kudłaty i Scooby! Pójdziecie ze mną – po-
wiedziałam. – Przyjrzymy się klatce schodowej. 
Zgodnie z tym, co mówił pan Smith, potwór 
uciekł w tamtym kierunku.

– Dobry pomysł – poparł mnie Fred. – Ja 
z Velmą porozglądamy się jeszcze przez chwilę 
tutaj, a potem sprawdzimy, czy Potwór z Te-
lewizora nie zostawił jakichś śladów w innych 
studiach.

– Spotkajmy się w biurze pana Rostowa – za-
proponowała Velma.

– Zgoda. Chodźcie, chłopaki – zwróciłam się 
do Kudłatego i Scooby’ego.



41

– Naprawdę musimy iść z tobą? – jęknął Kud-
łaty. – Scooby i ja jesteśmy strasznie głodni.

– Gdy tylko rozwiążemy tę zagadkę, będzie-
cie mogli się opychać do woli. Zatem im szyb-
ciej uporamy się z Potworem z Telewizora, tym 
lepiej dla was – odparłam.

Wyszliśmy ze studia informacyjnego i ruszy-
liśmy korytarzem prowadzącym do garderoby 
Sebastiana Smitha. Tuż za przebieralnią zna-
nego prezentera znaleźliśmy drzwi prowadzące 
na klatkę schodową. 

Już miałam je otworzyć, gdy nagle dostrzeg-
łam, że na podłodze przed wejściem do gardero-
by pana Smitha leży coś dziwnego. Podeszłam, 
aby się lepiej temu przyjrzeć, lecz zanim zdąży-
łam się pochylić, drzwi garderoby niespodzie-
wanie się otworzyły.

– Mogę ci w czymś pomóc, młoda damo? – 
zapytał pan Smith.

– Nnnie, proszę pana... – rozpaczliwie szuka-
łam w głowie jakiejś dobrej wymówki. – My 
tylko... 

– Szukamy kantyny – Kudłaty pospieszył mi 
z pomocą.

– No, proszę! Ja też właśnie wybieram się na 
dół, żeby coś przekąsić – odparł pan Smith. – 
Może pójdziemy razem?
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Scooby radośnie zamachał ogonem, lecz na-
tychmiast rzuciłam mu ostrzegawcze spojrzenie.

– Bardzo dziękujemy, ale musimy jeszcze po-
czekać na naszych przyjaciół – skłamałam.

– No cóż. Zatem do zobaczenia – powiedział 
pan Smith. Wyszedł z garderoby i starannie 
zamk nął za sobą drzwi. Na głowę założył czap-
kę z daszkiem.

– Ostrożności nigdy dość, gdy ten straszny 
potwór krąży po budynku. Biedny Morton – 
westchnął współczująco pan Smith i ruszył 
w stronę klatki schodowej. 

Gdy zniknął nam z oczu, podniosłam z podło-
gi skrawek czarnej folii.

– To wygląda jak kawałek taśmy wideo – po-
wiedziałam. 

– No to świetnie – ucieszył się Kudłaty. – 
Wreszcie mamy jakiś ślad!

Drzwi prowadzące na klatkę schodową po-
nownie się otworzyły i wyszedł z nich Ben 
Frazier. Przez ramię miał przewieszoną torbę, 
z której wystawały kasety wideo. Zmierzał pro-
sto do garderoby Sebastiana Smitha. 

– Nie ma go tutaj – zwróciłam się do Bena. – 
Poszedł do kantyny.

– Ach tak? Dzięki – odparł Ben. – Muszę go 
znaleźć i dać mu te kasety, zanim wyjdzie.



Ben wrócił na klatkę schodową.
– No to przynajmniej możemy być pewni, że 

po schodach nie kręci się żaden potwór – pró-
bowałam pocieszyć Kudłatego i Scooby’ego. – 
Chodźmy zatem się im przyjrzeć.

Weszliśmy na klatkę schodową. Schody pro-
wadziły w górę i w dół. Nagle usłyszeliśmy głoś-
ne kliknięcie.

– O rany! Co-co to by-było? – wyjąkał prze-
straszony Kudłaty.

–  Nie panikuj! Chyba po prostu drzwi się 
zamknęły – wyjaśniłam spokojnie, ale na wszel-
ki wypadek odwróciłam się w stronę drzwi, by 
upewnić się, że mam rację, i wtedy znów uj-
rzałam mały kawałek taśmy wideo. Był przy-



czepiony do dolnej framugi drzwi. Na schodach 
prowadzących w dół znaleźliśmy kilka następ-
nych kawałków taśmy.

– Wydaje mi się, że ta taśma nie mogła się tu 
znaleźć przypadkowo – stwierdziłam z przeko-
naniem. – Chodźmy powiedzieć o tym Fredowi 
i Velmie.

– O nie! – zaprotestował Kudłaty. – Nasze 
żołądki tego nie wytrzymają. Ja ze Scoobym 
idziemy na dół, do kantyny. Teraz już napraw-
dę musimy coś zjeść.

– No dobra, niech wam będzie – powiedzia-
łam. – Czekajcie tam na nas.

Włożyłam dwa znalezione kawałki taśmy wi-
deo do kieszeni i ruszyłam schodami w górę. 
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Na najbliższym piętrze wyszłam na korytarz 
i znalazłam się dokładnie przed drzwiami biura 
pana Rostowa. Velma i Fred już tam byli.

– Super, że już jesteście – ucieszyłam się. – 
Znaleźliście coś?

– Niestety nie – odparła Velma. – Ktokolwiek 
kryje się za tym potworem, świetnie zaciera za 
sobą ślady.

– Może jednak nie aż tak świetnie – powie-
działam i pokazałam przyjaciołom znalezione 
kawałki taśmy wideo. Opowiedziałam im też 
o spotkaniu z Sebastianem Smithem.

– Wygląda na to, że powoli zbliżamy się do 
rozwiązania tej zagadki – stwierdził Fred. – 
Chodźmy po Kudłatego i Scooby’ego. Musimy 
ustalić, co mamy dalej robić.
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Wskazówki Daphne dla Młodego Detektywa

Naprawdę łatwo było 
przeoczyć dowody rze-
czowe, o których wspomniano na 
stronie 42. Mieliśmy szczęś-
cie, że je zauważyłam, bo 
dzięki temu mamy kolej-
ną wskazówkę. Zapisz 
w swoim notatniku od-
powiedzi na dotyczące jej pytania.

1. Jaka to wskazówka?

2. Co ma wspólnego z Potworem z Telewizora? 

3. Kto mógł zostawić taki dowód rzeczowy?

Gdy przeanalizujesz zgromadzone informacje, 
przeczytaj następną część moich notatek, żeby 
dowiedzieć się, co się potem wydarzyło.

46
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Velma, Fred i ja zeszliśmy schodami dwa 
piętra w dół. Na poziomie, na którym znajdo-
wała się kantyna, drzwi klatki schodowej były 
otwarte. Wyszliśmy na korytarz, rozglądając 
się za Kudłatym i Scoobym.

– Gdzie jesteś, Scooby-Doo? – zawołała Vel-
ma.

Zza drzwi znajdujących się po lewej stronie 
korytarza dobiegały dziwne głosy. Podeszliś-
my do nich na palcach. Fred złapał za klamkę 
i gwałtownie otworzył drzwi.

– Aaaaaaaaa! – wrzasnął schowany za drzwia-
mi Kudłaty. Gdy nas zobaczył, zamilkł z wra-



48

żenia, a potem na jego twarzy pojawił się pełen 
ulgi uśmiech. 

– Ach, to wy! A ja myślałem, że to ten okrop-
ny potwór – zawołał Kudłaty, nie kryjąc radości.

– Co wy robicie w tej komórce? Przecież mie-
liście być w kantynie.

–  Kantyna jest na końcu tego korytarza, 
a nam nie udało się dotrzeć aż tak daleko – 
wyjaśnił Kudłaty. – Szliśmy właśnie do kan-
tyny, gdy nagle usłyszeliśmy przerażający głos 
Potwora z Telewizora i postanowiliśmy się tu 
schować.

Zaraz za komórką, w której ukryli się Kudła-
ty i Scooby, były następne drzwi.

– Może tam się ukrył – szepnęłam, wskazu-
jąc je.

Ostrożnie popchnęliśmy drzwi i zajrzeliśmy 
do środka. Pomieszczenie było zastawione re-
gałami z rozmaitym sprzętem telewizyjnym.

– To pewnie tutaj naprawiają zepsute kame-
ry – powiedziała Velma.

–  I telewizory – dodał Kudłaty. – Spójrzcie 
tylko na ten wielki tutaj.

Kudłaty wskazał stojący w rogu telewizor po-
malowany na złoty kolor. Musiał być bardzo 
stary, bo miał jeszcze pokrętło do zmieniania 
programów.



– Hej! Popatrzcie na to! – powiedział Fred, 
wręczając mi papier, który leżał na telewizo-
rze. – To zlecenie naprawy, datowane na zeszły 
wtorek. Podejrzewam, że ten telewizor jest po-
ważnie uszkodzony.

– Ciekawe do kogo należy? – spytałam, zwra-
cając Fredowi świstek papieru.

Fred przyjrzał się mu ponownie.
 – Nie uwierzycie! – powiedział. 
Wszyscy spojrzeliśmy w miejsce, gdzie powin-

no być wpisane nazwisko właściciela, ale wid-
niały tam tylko dwie litery: S.S.

– No tak – westchnęłam. – Teraz się wszystko 
zgadza.

– Co się zgadza? – zainteresował się Kudłaty.
– Wydaje mi się, że następny występ naszego 



50

potwora przed kamerami telewizyjnymi zosta-
nie odwołany – powiedziała Velma.

–  Jak można odwołać występy potwora? – 
zdziwił się Kudłaty.

– To proste – odparł Fred. – Trzeba tylko za-
stawić pułapkę.

– O nie! Po co w ogóle cię o to pytałem! – jęk-
nął Kudłaty.

– A do tego będziemy potrzebowali pomocy 
twojej i Scooby’ego – kontynuował Fred.

– Teraz naprawdę żałuję, że poruszałem ten 
temat – skulił się Kudłaty.

– A co powiesz na to? – zwróciłam się do 
Scooby’ego. – Nie chciałbyś być najodważniej-
szym psem na świecie?

– Ani trochę – odparł Scooby, kręcąc przeczą-
co głową.

– A jeśli dostałbyś za to scoobychrupkę? – za-
pytałam.

Scooby przez chwilę rozważał kuszącą propo-
zycję.

– Okej! – zgodził się wreszcie i w mgnieniu 
oka przełknął scoobychrupkę, którą mu da-
łam.

– Velmo, ty pójdziesz po pana Rostowa i za-
prowadzisz go do pokoju operatorów. Będzie 
nam potrzebna jego pomoc – powiedział Fred. – 
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Potwór z Telewizora na pewno nie przepuści 
okazji, aby zepsuć kolejny program. Chodźmy 
zatem do studia numer trzy i przygotujmy się 
na spotkanie z Panem Telewizorkiem.

– Jak ty to sobie wyobrażasz? – zaniepokoił 
się Kudłaty.

– Zaraz zobaczysz – uśmiechnął się Fred.
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Ruszyliśmy korytarzem do studia numer trzy. 
Gdy weszliśmy do środka, na twarzy Kudłate-
go pojawił się błogi uśmiech.

– Hej, Scooby, czy widzisz to, co ja? – zapy-
tał.

– Taaak – potwierdził radośnie Scooby-Doo.
Studio było przygotowane do programu „Go-

tuj z Wendy”. Na środku sali znajdował się 
długi blat kuchenny, a na nim mikser i kilka 
misek różnej wielkości. Przy ścianie naprzeciw-
ko blatu była kuchenka z piekarnikiem, spora 
szafka do przechowywania produktów spożyw-
czych, olbrzymia lodówka oraz zlewozmywak. 
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Po prawej stronie ustawiono atrapę drzwi ku-
chennych.

– Posłuchajcie! – zaczął Fred. – Plan jest na-
stępujący: Scooby będzie udawał, że prowadzi 
program kulinarny. Kudłaty schowa się w tej 
szafce, a ja ukryję się w budce sufl era. Daphne 
będzie naszą kamerzystką. Gdy zjawi się Po-
twór z Telewizora, dam wam znak. Wtedy 
Kudłaty wyskoczy z szafki i złapie potwora, a ja 
z Velmą przybiegniemy i zwiążemy go kablem 
od mikrofonu.

– A co ja mam robić? – głos pana Rostowa, 
siedzącego w pokoju operatorów, zagrzmiał 
w głośnikach.

– Niech pan dopilnuje, żeby wszystko wyglą-
dało tak, jak byśmy rzeczywiście byli na ante-
nie – powiedział Fred do mikrofonu. – Wszyscy 
na miejsca!

– Słyszałeś, co powiedział reżyser? – zwrócił 
się Kudłaty do Scooby’ego. – Idziemy do kuch-
ni!

–  Taaak! Do kuchni! – powtórzył radośnie 
Scooby.

Kudłaty i Scooby weszli na plan fi lmowy, do 
złudzenia przypominający normalną kuchnię. 
W szafce znaleźli biały fartuch oraz czapkę ku-
charską – w sam raz dla Scooby’ego.



– O rety! Scooby! Wyglądasz jak prawdziwy 
mistrz kuchni! – zawołał z uznaniem Kudłaty.

– Naprawdę? – ucieszył się Scooby.
Kudłaty wgramolił się do szafki. 
– Ojej, jak tu ciemno – jęknął.
– Możesz trochę uchylić drzwiczki – powie-

dział Fred. – Tylko pamiętaj! Nie hałasuj! 
Daphne! Włącz kamerę. Możemy zaczynać, pa -
nie Rostow.

Znalazłam przycisk włączający kamerę tele-
wizyjną. Podobizna Scooby’ego ukazała się na 
wiszących w studiu monitorach.



Scooby postawił przed sobą mikser i miskę. 
Wyjął z lodówki mleko i jajka. Otworzył szaf-
kę, a Kudłaty podał mu mąkę i cukier. Scooby 
wsypał wszystkie składniki do miski, wbił jaj-
ka, dolał mleko i uruchomił mikser. Nagle do 
studia wtargnął Potwór z Telewizora.

– Klątwa Potwora z Telewizora ciąży na was 
wszystkich! – wrzasnął i ruszył w kierunku 
Scooby’ego.

– Teraz! – szepnął Fred z budki sufl era, ale 
nic się nie wydarzyło. – Teraz! – powtórzył tro-
chę głośniej.
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W dalszym ciągu nic się nie działo.
Scooby uchylił drzwiczki szafki – Kudłaty sie-

dział skulony z pełnymi ustami i pustym pu-
dełkiem po ciastkach na kolanach. Na widok 
Scooby’ego wzruszył ramionami i zamknął 
drzwiczki od środka. Scooby nie miał innego 
wyjścia – zaczął się cofać przed napierającym 
na niego potworem. Przypadkiem oparł się 
o mikser i włączył go na najwyższe obroty. Mis-
ka z przygotowanymi przez Scooby’ego skład-
nikami zawirowała jak płyta gramofonowa, 
a potem rzadkie ciasto rozprysnęło na wszyst-
kie strony.

Scooby próbował ratować się ucieczką, lecz 
poślizgnął się na mazistej substancji, która po-
krywała już pół podłogi studia kuchennego, 
i wyrżnął na ziemię jak długi.

– Ratuuunkuuu!!! – zawył Scooby.
Potwór pochylił się, by go złapać, lecz właś-

nie w tej chwili wielka porcja rozpryskiwanego 
przez mikser ciasta naleśnikowego wylądowała 
na jego telewizyjnej głowie! Oślepiony dziwo-
ląg, ślizgając się po podłodze, rozpaczliwie pró-
bował złapać się blatu kuchennego, żeby nie 
stracić równowagi. Nagle kawałek taśmy wideo, 
tworzącej jego ubranie, wkręcił się w wirujące 
łopatki miksera. 
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– Aaaaaa!!! – krzyczał zdezorientowany in-
truz. 

Potwór zaczął się kręcić w kółko, próbując 
wyrwać się z uścisku wciągającej jego mister-
ne przebranie maszyny, aż w końcu runął na 
podłogę.

– Chodźcie! – zawołał Fred pozostałych uczest-
ników tego dziwacznego widowiska. – Zoba cz-
my, kim naprawdę jest Potwór z Telewizora!
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Zamykasz Notatnik Młodego Detektywa 
i spoglądasz na członków Tajemniczej Spółki.

– I jak Ci się podobało? – pyta Cię Daphne. – 
Założę się, że już wiesz, kto krył się w przebra-
niu Potwora z Telewizora.

– Ale na wszelki wypadek przejrzyj jeszcze 
to, co zapisałeś w swoim notesie – radzi Fred.

– Porównaj listę podejrzanych ze spisem po-
szlak – podpowiada Velma – i spróbuj ustalić, 
który z podejrzanych mógł zostawić poszczegól-
ne dowody rzeczowe. Dla ułatwienia dodam, że 
tylko jeden z nich mógł mieć związek z wszyst-
kimi poszlakami.

–  A ponieważ Kudłaty i Scooby nadal nie 
mogą się zdecydować, jakie naleśniki powinni 

Z POWROTEM w „NAlEśNIkOwYM RAJU”
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zamówić, nie musisz spieszyć się z decyzją – 
dodaje Daphne. – Gdy rozwiążesz tę zagadkę, 
przewróć kartkę, by dowiedzieć się, kto krył się 
pod zwojami taśmy wideo.

Odkryłeś już tajemnicę Potwora z Telewizora? 

Świetnie! Zatem odwróć kartkę i przekonaj się, 

czy masz rację.
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– To był oczywiście Sebastian Smith! – oznaj-
mia Daphne. – Ale założę się, że też się tego 
domyśliłeś – zwraca się do Ciebie.

– Zacznijmy od początku – mówi Fred. – Pa-
miętasz? Każdy z trzech podejrzanych miał 
jakieś powody, żeby wstrzymać pracę Kanału 
Ósmego. W.P. Whitman chciał kupić tę stację 
telewizyjną. Ben Frazier marzył o tym, by zo-
stać prezenterem, i szukał jakiegoś ciekawego 
tematu, który mógłby przedstawić w serwisie 
informacyjnym. A Sebastian Smith był wście-
kły na pana Rostowa za to, że przestał nada-
wać jego talk-show.

ROZwIĄZANIE ZAGADkI
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–  Pierwszą wskazówką, którą znaleźliśmy 
w stu diu informacyjnym, była ponacinana sty-
ropianowa ścianka, na której umocowano mapę 
pogody – kontynuuje Velma. – Każdy z podejrza-
nych mógł to zrobić, bo był wcześniej tego dnia 
w studiu informacyjnym. Pan Whitman poszedł 
tam oglądać nowe meble, Ben powiedział nam, 
że te meble skręcał, a pan Smith sam przyznał, 
że spaceruje po studiach telewizyjnych, poszu-
kując pomysłu na nowy program.

–  Nasza druga wskazówka wyeliminowała 
z grona podejrzanych pana Whitmana – wyjaś-
nia Daphne – ponieważ tylko Ben i pan Smith 
mieli dostęp do taśm z telewizyjnej wideoteki. 
Ben Frazier powiedział nam, że musi napra-
wiać popsute taśmy wideo, a pan Smith wspo -
m niał o tym, że jego domowy odtwarzacz wideo 
wciąga taśmy i niszczy je.

– Ale dopiero ostatnia wskazówka przekonała 
nas, że za Potwora z Telewizora przebiera się 
Sebastian Smith – mówi Velma. – Pamiętasz 
ten telewizor, który znaleźliśmy w magazynie? 
Został oddany do naprawy przez pana Smi tha 
we wtorek, a to znaczy, że nie miał w swojej gar-
derobie odbiornika telewizyjnego. Sam zresz-
tą wspomniał, że musi oglądać kasety wideo 
w domu.



– A ponieważ nie miał w swojej garderobie 
telewizora – dodaje Daphne – nie mógł widzieć 
wieczornych wiadomości, w których Potwór 
z Telewizora zerwał perukę z głowy Mortona 
O’Malleya. 

– Ale wiedział o tym wydarzeniu, bo to właś-
nie on był Potworem z Telewizora – podsumo-
wuje Fred. – Później starał się nas przekonać, 
że to wszystko było częścią jego pomysłu na 
nowy program telewizyjny. Miał to być pro-
gram o potworze, który próbuje zawładnąć sta-
cją telewizyjną.
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– Oczywiście z nim samym w roli głównej – 
dodaje Velma.

–  Najzabawniejsze jest to, że tego wieczo-
ru oglądalność Kanału Ósmego niebotycznie 
wzrosła – chichocze Fred. – Czyli pan Smith, 
chcąc nie chcąc, znów przyczynił się do wzrostu 
popularności tej stacji telewizyjnej. 

– Szkoda tylko, że zrobił to kosztem innych 
pracowników – zauważa Daphne. 

W tym momencie do stołu ponownie podcho-
dzi kelnerka.

– Zdecydowaliście się wreszcie? – pyta Daph-
ne Kudłatego i Scooby’ego.

–  Tak – odpowiada Kudłaty. – Poprosimy 
o zwykłe naleśniki, bez żadnego nadzienia.

– Zwykłe naleśniki?! – dziwi się Fred. – Ale 
przecież macie wyjątkową okazję spróbować 
najbardziej wymyślnych smaków spośród ser-
wowanych tu stu różnych rodzajów naleśni-
ków!

– Wiem, ale właśnie w tym tkwi problem. 
Nie potrafi my się zdecydować na żaden z nich 
i dlatego postanowiliśmy uprościć sprawę.

– Zatem dwie porcje zwykłych naleśników – 
powtarza kelnerka. – A jaką polewę do nich za-
mawiacie?

– Słucham? – dziwi się Scooby.



Kelnerka odwraca kartę menu na drugą stro-
nę.

– Tu macie sześćdziesiąt trzy rodzaje różnych 
polew do wyboru.

– Tylko nie to! – wzdycha Velma błagalnym 
tonem. – Znów się zaczyna!

– Scooby-Dooby-Doo! – woła Scooby.
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rety! 
Właściciel Kanału Ósmego, 
Digby Rostow, któregoś dnia 

zaczął otrzymywać tajemnicze listy 
z pogróżkami. Następnie w siedzibie jego stacji 

pojawiło się przerażające stworzenie 
z telewizorem zamiast głowy. Od tej chwili 

rozpoczęły się zakłócenia w emisji programów. 
Najwyraźniej ktoś zamierzał doprowadzić 
do upadku stacji telewizyjnej pana Rostowa! 

W tej sytuacji może pomóc tylko 
Tajemnicza Spółka! Przeczytaj 
Notatnik Młodego Detektywa 

i zmierz się z Potworem 
z Telewizora.
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