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– Hej, tu jesteśmy! – woła Cię Daphne, gdy 
wcho dzisz do baru.

– Fajnie, że przyszedłeś – mówi Velma, prze-
suwając się, by zrobić dla Ciebie miejsce na ka-
napie. Siadasz obok niej. Naprzeciwko Ciebie 
Kudłaty i Scooby objadają się naleśnikami.

– To jest porządne jedzenie, w przeciwień-
stwie do tego paskudztwa, które musieliśmy 
jeść na kempingu – przyznaje z zadowoleniem 
Kudłaty. 

– Pojechaliśmy w góry, na kemping – wyjaś-

BAR „U DINY”

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 Wielkiej Stopy!
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nia Fred. – Nie ma to jak świeże powietrze, 
cisza i spokój, gdy chcesz odpocząć po rozwią-
zaniu jakiejś zagadki.

– Ale oczywiście na kempingu czekała na 
nas kolejna tajemnicza przygoda – dodaje Vel-
ma. – Najwidoczniej zagadki i tajemnice nie 
chcą nam dać spokoju ani na chwilę. 

– To nie była tylko zagadka – wtrąca się Kud-
łaty, wzdrygając się na samo wspomnienie 
ostatniej przygody. – Spotkaliśmy tam potwo-
ra! A jaki był wielki i owłosiony!

Velma patrzy na Ciebie i mówi:
– Gdybyśmy byli tam razem, pewnie mogli-

byśmy skorzystać z Twojej pomocy. Lubisz roz-
wiązywać zagadki, prawda? – pyta Cię.

– Ostatnią przygodę nazwaliśmy Na tropie 
Wiel kiej Stopy. Może rzucisz okiem na nasz 
Notatnik Młodego Detektywa? – zwraca się 
do Ciebie Daphne, wręczając Ci kolorowy no-
tes. – Czytając nasze notatki, możesz spróbo-
wać rozwiązać tę zagadkę. Opisałam tu kolejno 
wszystkie nasze przygody na kempingu.

– Zawsze podczas śledztwa prowadzimy do-
kładne notatki – wyjaśnia Fred. – Zapisujemy, 
kogo spotykamy, jakie dowody rzeczowe znajdu-
jemy. W Notatniku Młodego Detektywa znaj- 
dziesz wszystkie zebrane poszlaki.



– Aby Ci ułatwić zadanie, wprowadziliśmy do 
naszego notatnika specjalne oznaczenia – kon-
tynuuje Daphne. – Kiedy zobaczysz w tekście 
narysowane takie upiorne , to zna-
czy, że osoba, o której mowa, jest podejrzana. 
A znaczek z    ma Ci dać do zrozumienia, 
że opisane zdarzenie jest jedną ze wskazówek 
do rozwiązania zagadki.

– Na końcu każdej części notatnika pomoże-
my Ci usystematyzować zgromadzone informa-
cje – dodaje Velma. – Potrzebny Ci jest tylko 
długopis i Twój własny notatnik do zapisywa-
nia spostrzeżeń.

Bierzesz z rąk Daphne Notatnik Młodego 
Detektywa. Czy naprawdę dasz radę rozwią-
zać zagadkę, z którą zmierzyła się paczka Scoo-
by’ego? Trochę się denerwujesz.
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– Daleko jeszcze, Daphne? – zapytał Kudła-
ty. Stękał i sapał, uginając się pod ciężkim ple-
cakiem ze stelażem. 

– Nie, jesteśmy już prawie na miejscu. Jesz-
cze tylko kilka kroków – odparłam.

Fred zostawił Wehikuł Tajemnic na parkingu 
Kempingu Beztroskich Włóczykijów, więc mu-
sieliśmy wtaszczyć nasze plecaki i śpiwory pod 
górę, aż do wejścia na kemping.

– Recepcja jest chyba tam – powiedział Fred, 
wskazując niewielki drewniany domek widocz-
ny na szczycie wzgórza. 

Przed budynkiem stał siwy mężczyzna z bro-



9

dą. Rozmawiał z jakimś łysym człowiekiem, 
ubranym w elegancki garnitur. 

– Popełniasz wielki błąd, Walden! – powie-
dział łysy mężczyzna podniesionym głosem, tak 
że mimo dzielącej nas odległości słyszeliśmy go 
doskonale. – Pamiętaj, że moja propozycja jest 
nie do odrzucenia! – huknął z groźbą w głosie 
i oddalił się szybkim krokiem.

Brodacz potrząsnął zaciśniętą pięścią.
– Nigdy tego nie sprzedam! – zawołał. – Nie-

doczekanie twoje!
– On mi nie wygląda na beztroskiego włóczy-

kija! – zauważył Kudłaty.
Kiedy mężczyzna z białą brodą zauważył nas, 

uśmiechnął się i ruszył w naszą stronę z dłońmi 
wyciągniętymi w geście powitania.

– Witajcie na Kempingu Beztroskich Włóczy-
kijów! – powiedział. – Jestem Henry Walden. 

–  Czy wszystko w porządku, panie Wal-
den? – zapytała Velma.

Uśmiech znikł z twarzy starszego mężczyzny 
tak nagle, jak się pojawił.

– Ach, macie pewnie na myśli moją kłótnię 
z Rickiem Richardsonem – westchnął. – Ten 
człowiek jest właścicielem ośrodka wypoczyn-
kowego leżącego w dolinie u stóp tego wzgórza. 
Od wielu lat usiłuje mnie przekonać, żebym 
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sprzedał mu kemping, bo chce powiększyć swój 
ośrodek. Ale ja kocham to miejsce i nie mam 
ochoty się z nim rozstawać.

–  Chyba rozumiem dlaczego – powiedział 
Fred, rozglądając się wokół. – Gdzie możemy 
rozbić namioty?

Walden w zamyśleniu pogładził się po brodzie.
 – Mam mnóstwo wolnych miejsc – powie-

dział. – Chodźcie za mną.
Mężczyzna ruszył ścieżką prowadzącą w dół 

zbocza pomiędzy wysokimi drzewami. Gdy 
wchodziliśmy głębiej w las, słońce schowało się 
za gęstą zasłonę z liści.

– Piękny jest ten las – 
stwierdziłam, ale miny 
Kudłatego i Scooby’ego 
świadczyły o tym, że ma-
 ją odmienne zdanie.

– Jakiś dziwny jest ten 
kemping – wzdrygnął się 
Kudłaty.

Walden zatrzymał się 
i  spoj rzał na nas zaniepo-
kojony.

– Dlaczego tak uważasz? – zapytał Kudłatego 
z nutą zdenerwowania w głosie.

– Bo dostałem gęsiej skórki – wyjaśnił Kudła-
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ty, na dowód pokazując wszystkim rękę. – Każ-
dy przecież wie, że w lasach roi się od upiorów, 
wampirów, wilkołaków i innych potworów. 

– Mam nadzieję, że się mylisz – powiedział 
właściciel kempingu, wprowadzając nas na 
niewielką, słoneczną polankę. – Pomogę wam 
rozstawić namioty – zaproponował. – To jedno 
z  lepszych miejsc. Leży blisko głównych szla-
ków turystycznych.

Walden wskazał nam trzy ścieżki wychodzące 
z polany i prowadzące w głąb lasu.

Razem z Velmą rozstawiłyśmy nasz mały na-
miocik. Pan Walden pomógł Fredowi rozbić 
drugi, znacznie większy namiot. 

– Kudłaty i Scooby! Możecie spać ze mną – 
zwrócił się Fred do przyjaciół.

Scooby wgramolił się do namiotu i wystawił 
z niego głowę.

– Hej, Scooby! Niezłą masz budę – roześmiał 
się Kudłaty.

– Możecie wypakować swoje śpiwory – po-
wiedział Fred.

Kudłaty i Scooby spojrzeli na siebie pytająco.
– Śpiwory? – zdziwił się Scooby. – A co to ta-

kiego?
– Czy to znaczy, że nie macie śpiworów ani 

nic innego do przykrycia się w nocy? – zdziwiła 
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się Velma. – To co ty taszczyłeś w tym ciężkim 
plecaku, Kudłaty?

– Bardzo ważne kempingowe wyposażenie – 
odparł Kudłaty, otwierając swój plecak.

Wysypał jego zawartość na trawę: olbrzymie 
kanapki zapakowane w papier śniadaniowy, 
wielkie pudło ciastek z kremem, pieczony kur-
czak owinięty folią aluminiową, pączki, obwa-
rzanki, kolby kukurydzy... Cała góra jedzenia.

Kudłaty zwrócił się do mnie i do Velmy z miną 
niewiniątka:

– To wszystko, co jest niezbędne, abyśmy mog-
 li ze Scoobym przeżyć z dala od cywilizacji. Do-
póki nasze żołądki są pełne, nic nam do szczęś cia 
nie brakuje, prawda, piesku? Scooby?

Kudłaty odwrócił się. W miejscu, gdzie wysy-
pał z plecaka kempingowe zapasy, stał Scooby, 
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oblizując się z zadowoleniem. Wielka góra je-
dzenia w tajemniczy sposób zniknęła.

Kudłaty chwycił plecak i zaczął nim potrzą-
sać, lecz wypadła z niego jedynie garść okru-
chów.

– O nie! To straszne! Umrzemy tu z głodu bez 
naszych zapasów! Musimy natychmiast wracać 
do domu! – zawołał zrozpaczony.

– Proszę, zostańcie – jęknął błagalnie Wal-
den. – Jesteście moimi jedynymi gośćmi w ten 
weekend. 

– No właśnie, ja też miałam wrażenie, że coś 
mi tu nie gra – powiedziała Velma. – Ta pustka 
tutaj. Dlaczego nie ma pan więcej gości? Prze-
cież to szczyt sezonu kempingowego, a to miejsce 
jest wymarzone na kilkudniowy wypoczynek. 
I dlaczego pan się tak zdenerwował, kiedy Kud-
łaty powiedział, że ten kemping jest dziwny?

Właściciel kempingu wbił wzrok w czubki 
swoich butów, po czym podniósł go z powrotem 
na Velmę.

– Nie mogę was okłamywać – powiedział przy-
gnębiony. – Wszyscy turyści uciekli z tego miej-
sca i omijają je z daleka. A wszystko z powodu 
pewnej głupiej opowiastki.

– Jakiej opowiastki? – zapytałam.
Walden westchnął.



 – Ludzie mówią, że w tych lasach grasuje ol-
brzymi potwór. Nazywają go Wielką Stopą.

– Wie-wie-wielka Stopa!!! – zawył Scooby 
i wskoczył Kudłatemu na ręce.

– To tylko głupie lokalne bajki. Ja nigdy nie 
widziałem żadnego potwora – zapewnił prze-
straszonych przyjaciół siwobrody mężczyzna. 
– Możecie mi wierzyć, to miejsce jest zupełnie 
bezpieczne. Zresztą, gdybyście mnie potrzebo-
wali, jestem tuż obok, w drewnianym domku, 
który widzieliście.
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Czy zauważyłeś  na stronie 7? Pew-
nie nie miałeś z tym problemu. A to znaczy, że 
znalazłeś pierwszego podejrzanego. Odpowiedz 
na podane poniżej pytania i zanotuj odpowiedzi 
w swoim notesie. 

 1. Jak nazywa się podejrzany?

2. Czym się zajmuje?

3. Dlaczego mogłoby mu zależeć na tym, aby tury-
ści trzymali się z dala od kempingu?

Wskazówki Freda i Daphne 

dla Młodego Detektywa
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Przygotowanie miejsc do spania nie zajęło 
nam dużo czasu. Gdy rozstawiliśmy namioty 
i wypakowaliśmy resztę rzeczy, Velma wyciąg-
nęła z plecaka lornetkę.

– Założę się, że to świetne miejsce do obser-
wacji ptaków – powiedziała. – Kto idzie ze mną?

– To może być całkiem fajne – odparłam. 
– A ja chyba przygotuję coś na obiad – powie-

dział Fred.
– Obiad? Mniam! – Scooby oblizał się i wlepił 

wzrok we Freda.
– Scooby i ja zostajemy z Fredem – oznajmił 

Kudłaty. – Umieram z głodu.
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Velma kiwnęła głową.
– W porządku. Niedługo wrócimy.
Ruszyłyśmy jedną ze ścieżek wskazanych 

przez właściciela kempingu. Wkrótce las zaczął 
się przerzedzać i wyraźnie widać było szczyt 
wzniesienia. Piętrzyły się na nim płaskie, szare 
skały. 

Wdrapałyśmy się na jeden z olbrzymich gła-
zów i spojrzałyśmy w dół.

– O raju! – powiedziałam. – Ale piękny wi-
dok.

– Złaźcie stąd natychmiast! – krzyknął nagle 
ktoś za naszymi plecami.

Odwróciłyśmy się zdumione. U podnóża skał 
stała wysoka kobieta ubrana w dżinsy i niebie-
ską koszulkę. Spod czapki z daszkiem wysta-
wały jej krótkie, rude włosy, na plecach miała 
niewielki plecak.

–  Chodzicie po śladach Archaeotherium! – 
powiedziała z wyrzutem.

Razem z Velmą spojrzałyśmy pod nogi – 
w skałach widać było niewielkie zagłębienia 
wy glądające jak ślady racic.

– Och, przepraszamy! Nie zauważyłyśmy te-
go – powiedziała Velma, zeskakując na trawę. – 
Czy Archaeotherium to jakieś prehistoryczne 
zwierzę? 



18

– Owszem. Nazywam się Mindy Podwick – 
odparła kobieta, po czym spojrzała na Velmę 
podejrzliwie. 

– Wydaje się, że wiesz coś niecoś o paleon-
tologii. Czy przypadkiem nie macie zamiaru 
ukraść mojego odkrycia? To ja pierwsza znalaz-
łam te ślady!

– Ależ nie! – odparłam. – Przyjechaliśmy tu 
na kemping.

– Obserwujemy ptaki – dodała Velma. 
Mindy Podwick spochmurniała. 
– Wiele razy prosiłam Waldena, żeby trzymał 

swoich gości z dala od tego miejsca. Potrzebu-
ję kilku tygodni, żeby spokojnie zabezpieczyć 



wszystkie skamieliny ze śladami. Nigdy nie 
uda mi się tego zrobić, jeśli będą po nich skakać 
w buciorach jacyś nieuważni turyści.

Wymieniłyśmy z Velmą spojrzenia.
– Idziemy poobserwować ptaki gdzie indziej – 

powiedziała Velma. – Miło było panią poznać.
– Nie wydaje ci się, że ta kobieta była trochę 

dziwna? – zapytałam.
– Nawet więcej niż trochę – przyznała Vel-

ma.
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Hej! Dostrzegłeś na stronie 16 ? 
Zatem odkryłeś kolejnego podejrzanego. Nie za-
pomnij o zapisaniu odpowiedzi na nasze pomocni-
cze pytania w swoim notesie.

 1. Jak nazywa się podejrzana?

 2. Jaki jest jej zawód?

3. Dlaczego mogłoby jej zależeć na tym, żeby na 
Kemping Beztroskich Włóczykijów nie przy-
jeżdżali turyści?

Wskazówki Velmy dla Młodego Detektywa
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Na kempingu Kudłaty i Scooby snuli się za 
Fredem jak cienie, trzymając w pogotowiu wi-
delce i noże.

– Hej, Fredziu – zagaił przymilnie Kudłaty – 
no i gdzie jest ten obiad, o którym mówiłeś?

– Mniam! Obiad! – powtórzył Scooby.
– Jeszcze go nie złapałem – odparł Fred.
Kudłaty i Scooby spojrzeli na siebie zdziwieni.
Fred pogrzebał w plecaku i wyciągnął z niego 

wędkę oraz niewielkie pudełko z przyborami 
wędkarskimi.

– Jednym z powodów, dla których wybraliśmy 
właśnie ten kemping, jest płynący nieopodal 
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górski strumień. Idealne miejsce do łowienia 
ryb – wyjaśnił Fred. – Jeśli szczęście mi dopi-
sze, będziemy mieć świeże rybki na kolację.

– Ryby? – skrzywił się Kudłaty. – A może pły-
wają w tym strumieniu również jakieś pizze?

Scooby pogładził się po brzuchu: 
– Mniam! Pizza!
– Niestety, jestem pewien, że w strumieniu 

pływają tylko ryby – odparł Fred. – Idziecie ze 
mną?

– Muszę przyznać, że nie mam bzika na punk-
cie rybołówstwa – pospiesznie odparł Kudłaty. – 
Zdecydowanie bardziej wolę żywić się, korzy-
stając z automatu ze słodyczami. Wrzucasz mo-
netę, brzdęk i od razu dostajesz batonik.

–  Jak chcecie – powiedział Fred. – Weźcie 
tylko pod uwagę, że macie małe szanse na zna-
lezienie automatu ze słodyczami w tym lesie!

Fred ruszył ścieżką prowadzącą w dół, przez 
las. Kudłaty i Scooby usiedli na leżącej w tra-
wie kłodzie drewna.

– Grrrrrrrr! – nie wiadomo skąd rozległ się 
nagle dziwny dźwięk.

Kudłaty aż podskoczył z przerażenia.
– Co to było? – krzyknął. – Wielka Stopa?
Scooby uśmiechnął się przepraszająco i wska-

zał łapą na swój brzuch.
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– Wiem, co czujesz, piesku – powiedział Kud-
łaty z żałosną miną. – Ja też jestem tak głodny, 
że mógłbym zjeść nawet ten kawał drewna, na 
którym siedzimy.

Ledwie zdołał to powiedzieć, podmuch wiatru 
przyniósł niezwykle smakowity zapach. Kudła-
ty i Scooby z zachwytem pociągnęli nosami.

– Czy myślisz o tym samym, co ja, Scooby? – 
zapytał Kudłaty.

Scooby-Doo skinął głową.
– Chodźmy za tym zapachem – zapropono-

wał Kudłaty.
Scooby i Kudłaty, wdychając aromatyczną 

woń, ruszyli ścieżką, którą kilka minut wcześ-
niej oddalił się Fred. Wkrótce doszli do stru-
mienia. Smakowity zapach poprowadził ich 
w prawą stronę, wzdłuż wody.



Po kilku minutach marszu ujrzeli niewielką 
jaskinię przylegającą do skalistego zbocza góry. 
Przed jaskinią na starym rozkładanym krześle 
kempingowym siedział jakiś mężczyzna i piekł 
kiełbaski.

– Czego chcecie? – zapytał opryskliwie nie-
znajomy, gdy zobaczył nadchodzących Kudła-
tego ze Scoobym.

–  Jesteśmy tylko biednymi, głodnymi tury-
stami, poszukującymi czegoś do jedzenia – od-
parł Kudłaty.

Mężczyzna spojrzał na niego podejrzliwie.
– Jak mnie tu znaleźliście? – zapytał.
– Nasze nosy nas tu przyprowadziły, prawda, 

piesku? – wyjaśnił Kudłaty.
– Taaak, nosy! – potwierdził Scooby.
– Czy jeśli dam wam coś do jedzenia, zostawi-

cie mnie w spokoju? – zapytał mężczyzna.



Kudłaty i Scooby skwapliwie pokiwali głowa-
mi. 

Mężczyzna wskazał patykiem na kiełbaski pie-
kące się na kracie rozstawionej nad ogniskiem. 
Były połączone jedna z drugą w długi łańcuch.

– Poczęstujcie się – powiedział nieznajomy. – 
Mówią na mnie Chudzielec. Chudzielec Mil-
ler – przedstawił się. – Opiekuję się tym kem-
pingiem. 

Chudzielec Miller rzeczywiście był godny 
swojego przezwiska: wysoki, przeraźliwie chu-
dy, miał krótkie szarobure włosy i świdrujące 
jasnoniebieskie oczy. Był mniej więcej tego sa-
mego wzrostu co Kudłaty, ale jego obute stopy 
w porównaniu z olbrzymimi buciorami Kudła-
tego wydawały się być nogami małego dziecka. 

Kudłaty nadział na widelec pierwszy z brze-
gu serdelek z kiełbasianego łańcucha. Scooby 
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zrobił to samo z kiełbaską na drugim końcu. 
W mgnieniu oka pieczone smakołyki znikały 
w ich ustach. 

– A więc jest pan dozorcą tego dziwnego miej-
sca – zwrócił się Kudłaty do Millera. – Czy nie 
boi się pan pracować tak blisko tego upiornego 
lasu?

– Ta praca byłaby całkiem niezła, gdyby ten 
dusigrosz, Walden, więcej mi płacił – powiedział 
Chudzielec. – Haruję tu całymi dniami jak wół, 
a on tylko zbiera pieniądze od turystów.

– To dlaczego pan po prostu nie rzuci tej ro-
boty? – zapytał Kudłaty.

Twarz Chudzielca wyciągnęła się jeszcze bar-
dziej w smutnym grymasie.

– Mógłbym zbijać teraz fortunę w naszym ro-
dzinnym jubilerskim interesie, ale, niestety, mój 
ojciec był pechowcem i stracił wszystko, co miał. 
No i jestem tu uziemiony. A jeśli chodzi o ten las, 
to nie wydaje mi się on szczególnie straszny.

– Ach, zatem opowieści o Wielkiej Stopie to 
tylko bajeczki dla niegrzecznych dzieci? – ucie-
szył się Kudłaty.

Chudzielec świdrującym wzrokiem spojrzał 
Kudłatemu prosto w oczy.

– No, niezupełnie... – odparł. – Widziałem 
Wiel ką Stopę. Każdej nocy włóczy się po lesie.
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Wskazówki Kudłatego i Scooby‛ego 

No i co? Widziałeś  na stronie 23? 
Super! Zanotuj odpowiedzi na pytania w swoim no-
tesie, a Scooby i ja skoczymy w międzyczasie coś 
przekąsić. 

1. Jak nazywa się podejrzany?

2. Czym się zajmuje?

3. Czy ma jakieś powody, aby odstraszać turys-
tów od pola namiotowego pana Waldena? 

dla Młodego Detektywa
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Tego samego dnia wieczorem siedzieliśmy 
wszyscy przy ognisku, piekąc dzikie jabłka. 

Kudłaty podzielił się z nami informacją, że 
dozorca kempingu, Chudzielec, mógłby doro-
bić się fortuny jako jubiler, ale zamiast tego 
musi wykonywać nudną i nisko płatną pracę. 
Ale nie to niepokoiło Kudłatego. 

– Coś wam powiem – rzucił Kudłaty pomię-
dzy jednym a drugim kęsem. – Chudzielec 
twierdzi, że widział Wielką Stopę. Podobno ten 
potwór przechadza się nocą po lesie.

– Założę się, że po prostu chciał was nastra-
szyć – próbowała go uspokoić Velma. – Jestem 
pewna, że pan Walden ma rację: opowieści 
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o Wielkiej Stopie to tylko głupie wymysły. Nie 
zdziwiłabym się, gdyby ich autorką była Min-
dy Podwick. To jej najbardziej zależy na tym, 
aby trzymać wszystkich z dala od skamielin. 

Kudłaty nadal wyglądał na zdenerwowane-
go.

– No, nie wiem... – zamyślił się. – Ten Chu-
dzielec wydawał się być bardzo przekonujący.

Byłam wykończona. Wstałam i ziewnęłam: 
– Idę spać, dobranoc.
– Ja też – powiedziała Velma. – Dobrej nocy – 

dodała, wchodząc za mną do naszego namio-
tu.

– Naprawdę chcecie zostać tu na noc? – zdzi-
wił się Kudłaty. – A co będzie, jeśli Wielka Sto-
pa na nas zapoluje?

– Nie panikujcie, chłopaki – powiedział Fred, 
gasząc ognisko. – Założę się, że jutro rano ża-
den z was nie będzie już pamiętał o Wielkiej 
Stopie. 

Fred wszedł do swojego namiotu, wgramolił 
się do śpiwora i od razu zasnął. Kudłaty i Scoo-
by nie mieli śpiworów, więc ułożyli się na gołej 
podłodze namiotu obok Freda, próbując znaleźć 
wygodną pozycję. Wiercili się niespokojnie na 
twardej ziemi, jak gdyby oblazły ich mrówki. 

– Słuchaj – zwrócił się Kudłaty do przyjacie-



la. – Założę się, że Walden ma jakieś dmuchane 
materace w swoim domku. Może nam pożyczy. 
Chodźmy do niego.

– Te-te-teraz? – wyjąkał przerażony Scooby. 
Odsłonił klapę namiotu i pokazał Kudłatemu, 
jak ciemno jest na zewnątrz.

Kudłaty sięgnął do plecaka Freda i wyciągnął 
latarkę. 

– Nie bój się, Scooby – próbował uspokoić 
przyjaciela. – Domek Waldena jest niedaleko, 
a poza tym założę się, że ma w lodówce coś do 
jedzenia.

– No dobra – burknął Scooby bez przekona-
nia.

Wygramolili się z namiotu. Kudłaty oświetlił 
latarką jedną ze ścieżek.

– Chyba tędy – powiedział.
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Szli w milczeniu wąską dróżką prowadzącą 
pomiędzy wysokimi, ciemnymi drzewami. La-
tarka rzucała niezbyt mocny snop światła na 
wijącą się przed nimi ścieżkę.

Nagle z jednej strony szlaku wyraźnie zaświe-
ciły w mroku dwa żółte punkciki czyichś oczu.

Scooby wskoczył Kudłatemu na ręce.
– O rany! – krzyknął Kudłaty. – To Wielka 

Stopa!
Żółte ślepia były coraz bliżej. Nagle przez 
ścieżkę przebiegł mały szop.

Scooby zeskoczył na ziemię, z lekka zawsty-
dzony. 

– No proszę, to był tylko mały zwierzaczek – 
westchnął Kudłaty z ulgą w głosie.

Przyjaciele ruszyli w dalszą drogę.
– Czy przypadkiem nie powinniśmy już do-

trzeć do domku Waldena? – zapytał zaniepo-
kojony Kudłaty.

Nagle las się skończył i znaleźli się na jakiejś 
polanie.

– O rany, Scooby, chyba wybraliśmy niewłaś-
ciwą ścieżkę. 

Kudłaty zachichotał nerwowo. 
– Musimy wracać do naszego obozowiska. 
Niespodziewanie w mroku znów zaświeciły 
żółte ślepia.



– To pewnie znowu tylko szop – powiedział 
Kudłaty. – No chodź tu, mały!

Nagle spomiędzy drzew na oświetloną latar-
ką polanę coś wyskoczyło.

Potwór, wyższy od Kudłatego, pokryty był 
długą brązową sierścią.

– Ratunku!!! To naprawdę Wielka Stopa! – 
krzyknął Kudłaty.

– Aaaaaarrrrr! – charczał potwór, pędząc ku 
sparaliżowanym strachem przyjaciołom.



Kudłaty z wrażenia wypuścił z rąk latarkę. 
– Szybciej, Scooby! – wrzasnął spanikowany. – 

Wiejemy! 
Wzięli nogi za pas i nie oglądając się za sie-

bie, ruszyli z powrotem ścieżką, którą dotarli 
na polanę. Tym razem błyskawicznie pokonali 
odległość dzielącą ich od obozowiska. Z rozpę-
du wpadli prosto na namiot Freda.

– Obudźcie się! – krzyczał Kudłaty. – Ucie-
kajmy! Wielka Stopa nas goni!
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Namiot zawalił się z trzaskiem. Kudłaty 
i Scoo by zostali przywaleni przez zwoje drące-
go się pod ich ciężarem materiału. Fred z tru-
dem wygramolił się z kłębowiska splątanych 
rąk, nóg i resztek namiotu.

Velma i ja wybiegłyśmy z naszego przytulne-
go schronienia.

– Rety! – zawołała Velma. – Co tu się dzieje?
– Po-po-potwór – wyjąkał Scooby. – Widzieliś-

my Wielką Stopę. Gonił nas przez las!
Scooby wyciągnął przed siebie przednie łapy 

z wysuniętymi pazurami i zacharczał jak roz-
złoszczona bestia.
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Kudłaty wyjaśnił przyjaciołom, dlaczego zde-
cydowali się pójść do domku pana Waldena 
i opowiedział o spotkaniu z potworem na leśnej 
polanie.

– Wierzę wam – powiedziała Velma z przeko-
naniem.

W ciemnościach pojawiły się niespodziewanie 
dwa światełka latarek. Jedną ze ścieżek nad-
chodził właściciel kempingu, drugą Chudzielec 
Miller.

– O Boże! – zawołał zdumiony Walden. – Nic 
się wam nie stało?

– Nie, proszę pana – odparł Fred. – Ale Kud-
łaty i Scooby widzieli Wielką Stopę!

– Mówiłem wam przecież – wtrącił Chudzie-
lec z satysfakcją w głosie – że ten potwór grasu-
je tu nocami. Sam go kilka razy widziałem. Ma 
ślepia czerwone jak rubiny.

– Tak, to musiał być on! – potwierdził skwap-
liwie Kudłaty.

Właściciel kempingu rzucił swojemu pracow-
nikowi piorunujące spojrzenie. Po chwili jego 
twarz przybrała znowu zwykły, zatroskany wy-
raz.

– Jesteście pewni, że to nie był jeleń? – zapy-
tał.

Kudłaty i Scooby pokazali wymownymi ge-
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stami i wykrzywionymi minami, jak wyglądał 
spotkany potwór.

– Był wielki i włochaty! – powiedział Kudła-
ty. – W niczym nie przypominał jelenia!

– To straszne! – westchnął Walden, załama-
ny. – Nie mogę przyjmować turystów, skoro 
grasuje tu w okolicy jakiś potwór. Będę musiał 
zamknąć kemping.

– Proszę się nie martwić – próbowała go po-
cieszyć Velma. – Pomożemy panu rozwiązać tę 
zagadkę. Jeśli dowiemy się, co lub kto napraw-
dę kryje się za tą bestią, nie będzie pan musiał 
zamykać kempingu.

– Naprawdę chce-
cie mi pomóc? 
– za pytał Henry 
Walden z nadzieją 
w głosie.

– Pewnie – 
od parł Fred. 
– Jutro rano 
zaczniemy pro-
wadzić śledztwo.

– Na waszym miejscu trzymałbym się z dala 
od Wielkiej Stopy – mruknął Chudzielec. – To 
może być niebezpieczne.

– Widzieliśmy już mnóstwo potworów – uspo-



koiła go Velma. – Z tym także damy sobie 
radę.

Właściciel kempingu popatrzył na okropny 
bałagan panujący w obozowisku.

– Może zanocowalibyście dzisiaj w moim dom-
ku? – zaproponował. – Mam wolne łóżka. 

– Niezły pomysł, prawda, piesku? – zwrócił 
się Kudłaty do Scooby’ego. 

– Bardzo panu dziękujemy – powiedziałam 
i ruszyliśmy z właścicielem kempingu w stronę 
recepcji. 

Ledwie położyliśmy się do łóżek, od razu za-
padliśmy w głęboki sen.

Następnego dnia rano wróciliśmy do naszego 
obozowiska. Fred zaczął zbierać powyginany 
stelaż namiotu, a Velma zwróciła się do Kudła-
tego i Scooby’ego: 
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– Możecie mi pokazać, gdzie widzieliście tego 
potwora?

Kudłaty rozejrzał się wokół. Z polany, na któ-
rej rozbiliśmy obozowisko, prowadziły w las trzy 
różne ścieżki.

– Eee, nie mam pojęcia, którędy poszliśmy – 
powiedział Kudłaty. – W każdym razie doszliś-
my do jakiejś polany.

– Hm, może zatem była to droga, którą space-
rowałam wczoraj z Daphne – odparła Velma. 

Kiwnęłam głową, przekonana, że Velma ma 
rację.

– Chodźcie za mną – zarządziła Velma. 
Kudłaty i Scooby z niepokojem rozglądali się 

na boki, przekonani, że w każdej chwili spo-
między drzew znów może wyskoczyć Wielka 
Stopa.

Wreszcie ścieżka zaprowadziła nas na po-
lanę. Mindy Podwick klęczała na rozległej, 
płaskiej skale. Wyglądała na bardzo niezado-
woloną.

– Czy to wy zrobiłyście!? – zwróciła się do 
Velmy z wyrzutem w głosie. – Przecież mówi-
łam wam, żebyście trzymały się z dala od mo-
ich skamielin. 

– Co się stało? – zapytała Velma.
– Ktoś łaził po odkrytych przeze mnie śladach 
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Archaeotherium – wyjaśniła. – Wszędzie widać 
ślady butów.

Velma przyjrzała się śladom bardzo dokład-
nie. 

– Nie są zbyt duże – zauważyła. – Kudłaty, to 
nie mogą być ślady zrobione przez ciebie, bo 
twoje buty są znacznie większe – powiedziała, 
patrząc na nogi przyjaciela. – Ani twoje, Scoo-
by – bo nie są to przecież odciski łap. Zatem 
muszą to być ślady Wielkiej Stopy.

– Tylko jak ktoś, kogo nazywają Wielką Sto-
pą, może mieć taki mały rozmiar buta? – zdzi-
wił się Kudłaty.
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– No właśnie – zgodziła się Velma. – Jest pani 
pewna – zwróciła się do Mindy Podwick – że to 
nie są pani własne ślady? 

– Mam prawie taki sam rozmiar nogi – od-
parła kobieta – ale nigdy nie spacerowałabym 
po tak interesujących skamielinach. Tego mo-
żecie być pewni.

Mindy Podwick zmierzyła Velmę podejrzli-
wym wzrokiem. 

– O co tu właściwie chodzi? – zapytała. – Czy 
ma to coś wspólnego z tymi głupimi opowieś-
ciami Chudzielca Millera o potworze straszą-
cym w tym lesie?

– O tak! – odparł Kudłaty. – Ten włochaty po-
twór napadł na nas ubiegłej nocy.

Velma razem ze Scoobym i Kudłatym ruszyli 
w powrotną drogę. Ptaki na drzewach szcze-
biotały radośnie.

– Hej, w ciągu dnia ten las wcale nie jest 
straszny – powiedział Kudłaty. – Nie mogę 
uwierzyć, że zeszłej nocy widziałem Wielką 
Stopę.

Scooby wzdrygnął się na samo wspomnienie 
nocnych przygód.

–  Te niewielkie ślady butów powinny was 
chyba przekonać, że nie ma się czego bać – za-
uważyła Velma.
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Czy widziałeś  na stro-
nie 37? To jest pierwsza wskazów-
ka, która pomoże Ci rozwiązać zagadkę Wielkiej 
Stopy. Odpowiedz na poniższe pytania:

1. O jaką wskazówkę chodziło w tej części notat-
nika?

2. Co poczyniona przez przyjaciół obserwacja 
mówi o Wielkiej Stopie?

3. Który z podejrzanych mógł zostawić tę wska-
zówkę?

Wskazówki Velmy dla Młodego Detektywa
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Gdy wrócili na kemping, Velma opowiedziała 
Fredowi i mnie, co wydarzyło się na wzgórzu 
skamielin. 

– Wydaje mi się, że ktoś kryje się za tą Wiel-
ką Stopą – powiedział Fred.

– Ja też wolałbym kryć się za nią niż przed 
nią – oświadczył Kudłaty. – Ten potwór jest na-
prawdę straszny.

– Kto jeszcze, oprócz Mindy Podwick, mógł-
by chcieć pozbyć się stąd turystów? – zapytałam.

Velma zamyśliła się.
 – A co sądzicie o tym człowieku, z którym 

pan Walden wczoraj się kłócił? O tym w gar-
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niturze, Richardsonie czy jak mu tam, właści-
cielu ośrodka wczasowego? Jeśli Walden byłby 
zmuszony zamknąć kemping, może wreszcie 
zdecydowałby się go sprzedać Richardsonowi?

– To jest myśl! – zgodził się Fred. – Wyda-
je mi się, że powinniśmy porozmawiać także 
z Chudzielcem Millerem. Przecież to on rozpo-
wszechnia opowieści o Wielkiej Stopie.

– No to chodźmy do niego, Fred – zapropo-
nowałam.

–  Ja i Scooby idziemy razem z Velmą do 
ośrodka wczasowego – powiedział Kudłaty, gła-
dząc się po brzuchu. – Założę się, że mają tam 
pięciogwiazdkową restaurację.

Velma, Kudłaty i Scooby ruszyli w dół, do 
ośrodka Richardsona. Gdy zeszli ze wzgórza, 
ich oczom ukazała się fantazyjnie ozdobiona 
brama wjazdowa. Za ogrodzeniem rozciągał się 
rozległy ogród z krótko przystrzyżoną trawą. 
Pośrodku ogrodu wznosił się luksusowo wyglą-
dający pensjonat. Brama była otwarta, więc 
Velma z przyjaciółmi weszli do środka. Richard-
son był koło basenu.

– Dzień dobry panu – powitała go Velma. – 
Zatrzymaliśmy się na kempingu u pana Wal-
dena. Czy mógłby nam pan poświęcić kilka 
chwil?
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– Oczywiście – odparł mężczyzna. Zaprosił 
ich, by usiedli przy stojącym koło basenu szkla-
nym stoliku. – Może przekąsicie coś ze mną? – 
zaproponował.

– O tak, bardzo chętnie – skwapliwie kiwnął 
głową Kudłaty. 

– Czy ma pan może scoobychrupki? – zapy-
tał Scooby.

– Och, myślę, Scooby, że w tak luksusowym 
ośrodku mają wykwintniejsze dania, znacznie 
lepsze niż scoobychrupki – zganił go Kudłaty 
i gestem ręki przywołał kelnera. – Poprosimy 
po dwie porcje wszystkiego, co mają państwo 
w menu.

– Ja dziękuję, nie jestem głodna – uśmiechnę-
ła się do kelnera Velma. – Proszę pana – zwró-
ciła się do Richardsona – ciekawi nas, dlaczego 
tak bardzo interesuje się pan Kempingiem 
Beztroskich Włóczykijów?

– Ach, o to wam chodzi – westchnął mężczyz-
na. – Henry Walden to straszny uparciuch. Pro-
ponowałem mu mnóstwo pieniędzy, a on nadal 
nie chce sprzedać mi kempingu. Potrzebuję tej 
ziemi, bo chciałbym powiększyć mój ośrodek. 

– Czy tak bardzo panu na tym zależy, że nie 
przebierałby pan w środkach, by zmusić Wal-
dena do pozbycia się kempingu?



45

– Och, mój Boże! Oczywiście, że nie – obru-
szył się Richardson. – Jesteśmy przyjaciółmi od 
dziecka. Myślę po prostu, że za jakiś czas ofe-
rowane przeze mnie pieniądze go przekonają.

Richardson założył nogę na nogę. Velma 
uważnie przyjrzała się jego na błysk wypolero-
wanym, eleganckim mokasynom.

– Ma pan bardzo ładne buty – zauważyła Vel-
ma. – Proszę mi wybaczyć, ale czy mógłby mi 
pan zdradzić, jaki numer pan nosi?

Richardson wybuchnął śmiechem.
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 – To numer czterdzieści sześć! Wielkie stopy 
to znak rozpoznawczy mojej rodziny.

Velma wstała.
– Bardzo panu dziękujemy – powiedziała. – 

Zbieramy się, chłopaki!
W tym momencie podszedł kelner i postawił 

na stoliku srebrną tacę, przykrytą lśniącą po-
krywą.

– Velma, poczekaj chwilkę, mieliśmy przecież 
coś przekąsić – Kudłaty spojrzał błagalnie na 
przyjaciółkę.

Kudłaty podniósł pokrywę i ich oczom uka-
zała się góra pokrojonych w słupki, soczystych 
warzyw. Marchewka, seler, ogórki, papryka 
i kalafi or przyozdobione były świeżymi liśćmi 
sałaty. 

– I to ma być przekąska? – zapytał Kudłaty, 
rozczarowany.

– To ośrodek odnowy biologicznej, młody czło-
wieku – wyjaśnił Richardson. – Serwujemy tu 
wyłącznie zdrowe, ekologiczne pożywienie. Na-
szą specjalnością są świeże owoce i warzywa. 

– O, bardzo panu dziękujemy – powiedział 
Kudłaty. – Ja ze Scoobym właśnie zamierzaliś-
my przejść na króliczą dietę.

Gdy wdrapywali się pod górę, na pole namio-
towe, Kudłatemu głośno burczało w brzuchu.
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Kudłaty usiadł zdesperowany na przydroż-
nym kamieniu. 

– Zaraz cię dogonimy, Velma – wysapał. – 
Jedzenie zielska najwyraźniej mi nie służy. 
W ogóle nie mam siły. 

W pobliżu zaszeleściły krzaki.
– Velma, to ty? – zapytał zanie-

pokojony.
– Aaaaaarrrr! – wark-

nął potwór, wyłaniając 
się z krzaków. Zaczął tu-

pać nogami i wymachiwać 
owłosionymi ramionami.

–  Ratunku! – krzyknął 
Kudłaty i wraz ze Scoo-

bym rzucili się do ucieczki. Po 
kilku susach wpadli na spokojnie idącą Velmę.

– Wolnego, chłopaki! – zawołała Velma. – Co 
się dzieje?

– Wie-wie-wie... – zaczął się jąkać Scooby.
– Wielka Stopa? – spytała Velma. 
Kudłaty kiwnął głową.
– No to chodźmy się przyjrzeć temu potwo-

rowi – zaproponowała Velma i ruszyła ścieżką 
z powrotem w dół.

Wielkiej Stopy nie było nigdzie widać. Ale 
Velma dostrzegła na ziemi coś błyszczącego. 



Wyciągnęła z kieszeni szkło powiększające 
i przyklękła na leśnej ściółce. Po chwili podnios-
ła z ziemi jakiś niewielki przedmiot. Był to od-
łamek lśniącego niebieskiego kamienia.

– O rety! – powiedziała zdumiona. – To wy-
gląda jak szafi r. 

– To taki kamień szlachetny – dodała.
– Naprawdę? – zdziwił się Kudłaty. – Nie są-

dzisz chyba, że w tym lesie kamienie szlachet-
ne rosną na drzewach?

– Nie, ale można je znaleźć w korytach gór-
skich rzek lub na żwirowiskach – odparła.

Velma wstała pośpiesznie. 
– Musimy pokazać to Daphne i Fredowi.
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Zauważyłeś  na stronie 46? Velma trafi -
ła na kolejną wskazówkę. Nie uważasz, że Scooby 
i ja powinniśmy dostawać pizzę za każdym razem, 
gdy ktoś z nas odkryje nową wskazówkę? 

1. O jakiej wskazówce była mowa w tym rozdzia-
le?

2. Skąd wskazówka mogła się znaleźć na terenie 
kempingu?

3. Czy znalezisko Velmy może rzucić jakieś nowe 
światło na fakt, że ktoś pragnie pozbyć się tu-
rystów z kempingu? 

Wskazówki Kudłatego i Scooby‛ego

dla Młodego Detektywa
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Podczas gdy Velma, Kudłaty i Scooby-Doo 
wdrapywali się na kempingowe wzgórze, Fred 
i ja poszliśmy odwiedzić Chudzielca Millera.

Trafi liśmy nad strumień i znaleźliśmy jaski-
nię, przy której Chudzielec miał swoje obozo-
wisko. Ognisko, na którym dozorca kempingu 
piekł poprzedniego dnia kiełbaski, było zgaszo-
ne, a rozkładane krzesło puste. Również w na-
miocie nikogo nie było.

Zaczęliśmy nawoływać, lecz nikt nam nie od-
powiadał.

– Ciekawe, gdzie się podziewa Chudzielec – 
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zaczęłam się głośno zastanawiać. Już miałam 
zamiar usiąść na jego krześle, gdy nagle do-
strzegłam leżącą na nim książkę.

– Hej, Fred, spójrz na to! – zawołałam przy-
jaciela. – To spis handlarzy kamieniami szla-
chetnymi. Ewidencja ludzi, którzy kupują 
i sprzedają wartościowe minerały. Ciekawe, po 
co Chudzielcowi ta książka? 

– Bo ja wiem... – zamyślił się Fred. – Kudłaty 
mówił, że Miller był kiedyś jubilerem. Może 
ma zamiar wrócić do zawodu?

– Mam nadzieję, że będziemy mogli się od 
niego dowiedzieć czegoś na ten temat – odpar-
łam.

– Może pójdziemy zapytać pana Waldena, 
gdzie się podziewa Chudzielec? – zapropono-
wał Fred.

– Szkoda, że Millera tu nie ma – powiedzia-
łam, idąc w stronę koryta górskiej rzeki. – Tak tu 
ładnie, że chętnie zostałabym tu jeszcze chwilkę.

Usiadłam na brzegu strumienia i spojrzałam 
na leniwie płynącą wodę.

– O rany! Spójrz Fred, tam na dnie jest coś 
błyszczącego! – zawołałam. Wstałam, by przyj-
rzeć się dokładniej dziwnemu przedmiotowi, 
gdy nagle za moimi plecami rozległ się pełen 
wściekłości głos:



– Co tu robicie, smarkacze?
Obróciliśmy się z Fredem jak na komendę 

i zobaczyliśmy wychodzącego z groty Chudziel-
ca Millera. Obrzucił nas gniewnym spojrzeniem. 
Włosy na jego głowie były zmierzwione i po-
sklejane, tak jakby się przed chwilą obudził albo 
spocił, wykonując jakąś ciężką pracę.

–  Przepraszamy, że panu przeszkadzamy – 
próbował go udobruchać Fred. – Próbujemy 
tylko pomóc panu Waldenowi rozwiązać zagad-
kę Wielkiej Stopy.

–  To nie jest żadna zagadka – odburknął 
Miller. – Po prostu w tym lesie mieszka jakiś 
włochaty stwór i już. Przecież was o tym uprze-
dzałem.

– Ale pan Walden będzie musiał przez niego 
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zamknąć ten kemping – zauważyłam. – I wte-
dy straci pan pracę.

Miller wzruszył ramionami. 
– I co z tego? – powiedział. – I tak płaci mi 

marne grosze.
– A nie boi się pan, że potwór może także 

panu zrobić krzywdę? – zapytał Fred.
– Ani trochę – odparł Chudzielec. – Wielka 

Stopa trzyma się ode mnie z daleka.
– Dlaczego? – nie zamierzał ustąpić Fred.
– Bo w przeciwieństwie do was nie wtykam 

nosa w nie swoje sprawy – mruknął groźnie 
Miller.

Ruszyliśmy w drogę powrotną do naszego 
obozowiska. Velma, Kudłaty i Scooby już tam 
na nas czekali.

Opowiedzieliśmy sobie nawzajem nasze przy-
gody. Velma zrelacjonowała spotkanie z pa-
nem Richardsonem i pokazała nam znaleziony 
w lesie kawałek szafiru. Fred powiedział przy-
jaciołom o tym, co wydarzyło się przed grotą 
Chudzielca Millera. 

– Czy myślicie o tym co ja? – zapytała Vel-
ma.

Fred skinął głową.
–  Zatem czas zastawić pułapkę na Wielką 

Stopę!
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Razem z Daphne znaleźliśmy dziś wskazówkę nie-
zbędną do rozwiązania tej zagadki. Upewnij się, 
że potrafi sz odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. O jakiej wskazówce była mowa w tej części 
Notatnika Młodego Detektywa?

2. Do kogo należał odkryty przez Daphne dowód?

3. Jaki związek ma znalezisko Daphne z dowodem 
rzeczowym znalezionym przez Velmę?

Wskazówki Freda i Daphne 

dla Młodego Detektywa
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Przygotowanie planu działania nie zajęło 
nam zbyt wiele czasu. Aby nasz zamiar się po-
wiódł, potrzebna nam była pomoc Kudłatego 
i Scooby’ego. Musieli wywabić Wielką Stopę 
z lasu.

Fred wręczył Kudłatemu swoją wędkę. 
– O co ci chodzi? – zdziwił się Kudłaty. – Czy 

chcesz, abym złowił potwora na wędkę? Prze-
cież mieliśmy schwytać Wielką Stopę, a nie 
wielkopłetwą f lądrę!

– Musimy mieć rozsądny powód, żebyście ze 
Scoobym mogli wybrać się nad rzekę – odparła 
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Velma. – Jeśli się nie mylę, kudłaty potwór bę-
dzie chciał zapobiec temu, by ktokolwiek kręcił 
się w pobliżu wody. 

– Otóż to – potwierdził Fred. – Gdy Wielka 
Stopa zacznie was gonić, złapiemy go w tę sieć 
– kontynuował, pokazując trzymany w ręku 
sprzęt wędkarski.

– Co miałeś na myśli, mówiąc „gdy Wielka 
Stopa zacznie was gonić”? – zapytał zaniepo-
kojony Kudłaty. – A co będzie, jeśli ten potwór 
nas złapie i zje na kolację?

Scooby’emu ten pomysł także się nie spodo-
bał. Skomląc żałośnie, wgramolił się do śpiwo-
ra Velmy.

– Wyłaź, Scooby – zawołałam. – Przecież bę-
dziemy tam, by wam pomóc.

– Akurat… – mruknął Scooby.
– Zrobisz to za scoobychrupkę? – zapytałam.
– Ani mi się śni – odparł Scooby, naciągając 
śpiwór na głowę.

– A co powiesz na trzy scoobychrupki i wielką 
górę naleśników, gdy wrócimy do domu? – za-
pytałam ponownie.

Scooby wystawił nos ze śpiwora.
 – No dobra! – wygramolił się z przytulnego 

schronienia, oblizując się na myśl o ulubionych 
smakołykach.
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Zastawienie pułapki zabrało nam zaledwie 
kilka minut. 

Kudłaty ze Scoobym usiedli na brzegu stru-
mienia. Kudłaty zarzucił wędkę.

– Wiesz co, Scooby? – zagaił Kudłaty. – Węd-
kowanie jest całkiem fajne. 

Zaczął nawijać żyłkę na kołowrotek.
– Hej, popatrz, złowiłem coś! – zawołał.
Na końcu przyczepionego do żyłki haczyka 

dyndała błyszcząca, niebieska grudka jakiegoś 
minerału.

– O rany! Spójrz! To wygląda jak ten kamień, 
który Velma znalazła dziś rano! – powiedział.

– Aaaaaarrrrr! – rozległ się nieopodal znajo-
my dźwięk.

– Hej, Scooby, nie przesadzasz z tym zachwy-
tem? – powiedział Kudłaty, zwracając się do 
przyjaciela.

Ale to nie Scooby wydawał z siebie ten dziw-
ny dźwięk. Pies siedział plecami do strumienia 
i oniemiały z przerażenia wskazywał łapą na 
coś za plecami Kudłatego.

Kudłaty odwrócił głowę. Nad nim stał olbrzy-
mi, włochaty potwór.

– Aaaaaarrrrr! – zacharczał ponownie potwór. 
Tupnął groźnie wielką, owłosioną nogą.
– Scooby! Wiejemy! – wrzasnął Kudłaty. Obaj 



zerwali się na równe nogi. Niestety, ziemia pod 
ich stopami była błotnista i śliska, więc z wiel-
kim pluskiem wpadli do strumienia.

Potwór wskoczył za nimi do wody. Kudłaty 
i Scooby w panice zaczęli gramolić się z powro-
tem na brzeg, cali mokrzy i oblepieni rzecznym 
mułem. Rzucili się do ucieczki, ale co chwilę się 
potykali i przewracali na leżące pod drzewami 
liście.

Pędzili w stronę lasu, potwór wielkimi susami 
biegł tuż za nimi. 

Nagle na Kudłatego i Scooby’ego spadła z gó-
ry sieć.

– Mamy go! – rozległ się czyjś krzyk.



Zza drzewa wyskoczył Fred z panem Walde-
nem. Gdy Fred zobaczył, kogo schwytał w swą 
sieć, mina mu zrzedła.

– Kudłaty i Scooby! – zawołał zdumiony Fred. – 
Myśleliśmy, że to Wielka Stopa – wyjaśnił. – 
Jes teście tak oblepieni błotem i liśćmi, że wy-
glądacie jak leśne potwory.

– Dajcie teraz spokój z wyjaśnieniami – po-
wiedziałam – bo prawdziwy potwór zaraz nam 
się wymknie.

Potwór zorientował się chyba, co się święci, 
i ruszył biegiem w kierunku groty przy obozo-
wisku Millera.

– Niech tylko spróbuje! – wykrzyknęła Vel-



ma, biegnąc między drzewami z wędką Freda 
w ręku.

Velma zamachnęła się z całej siły wędką, tak 
że żyłka z haczykiem poszybowała w powietrze 
i spadła dokładnie na kark Wielkiej Stopy. Ha-
czyk najwyraźniej wbił się w futro potwora, bo 
ten gwałtownie zatrzymał się.

Razem z Fredem podbiegliśmy do Velmy po-
móc jej nawijać żyłkę na kołowrotek. Potwór 
charczał przeraźliwie, gdy ciągnęliśmy go po 
ziemi. Kudłaty i Scooby wyplątali się wreszcie 
z sieci. Podbiegł do nas również pan Walden 
i w końcu złapany na wędkę potwór był otoczo-
ny ze wszystkich stron.

– Czy ma pan ochotę zobaczyć, kto próbował 
przegonić turystów z Kempingu Beztroskich 
Włóczykijów? – Velma zwróciła się do pana 
Waldena.

– No jasne! – powie-
dział starszy męż-
czyzna i złapał 
garść zlepionych 
kłaków na gło -
wie Wielkiej Sto-
py, ściągając z ta-
jemniczej postaci fan -
tazyjne przebranie.
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– Poproszę jeszcze dwie potrójne porcje na-
leśników – zwraca się Kudłaty do przechodzą-
cej kelnerki.

Podnosisz głowę znad czytanego Notatnika 
Młodego Detektywa.

– Niezła przygoda, prawda? – mówi Daph-
ne. – Spotkałeś podejrzanych, zebrałeś poszla-
ki. Czy masz ochotę spróbować rozwiązać tę 
zagadkę?

Kiwasz z przekonaniem głową.
– No widzisz, to wcale nie było takie trudne – 

mówi Velma. – Pozwól tylko, że udzielę Ci jesz-
cze kilku rad. Spójrz najpierw na swoją listę 
podejrzanych oraz poszlak i odpowiedz na na-
sze pytania:

Z POWROTEM „U DINY”
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– Po pierwsze: kto miał jakiekolwiek powo-
dy, by chcieć pozbyć się turystów z kempin-
gu? – pyta Fred.

– Po drugie: który z podejrzanych mógł zo-
stawić dowody rzeczowe, które znaleźliśmy po 
spotkaniu z Wielką Stopą? – kontynuuje Vel-
ma.

– Najpierw spróbuj wyeliminować podejrza-
nych, którzy nie mieli nic wspólnego z tymi 
dowodami rzeczowymi – dodaje. – Ten, kto Ci 
zostanie, to prawdopodobnie osoba udająca 
Wielką Stopę.

Kelnerka stawia przed Kudłatym i Scoobym 
dwie kolejne porcje naleśników. Stosy smakoły-
ków są tak wielkie, że Kudłatego i Scooby’ego 
w ogóle zza nich nie widać.

– Może spróbujesz rozwiązać zagadkę Wiel-
kiej Stopy, zanim Kudłaty i Scooby zjedzą te 
naleśniki? – pyta Cię Velma.

– Ale to nie potrwa długo – zaznacza Kudła-
ty.

– Gdy nie będziesz już miał wątpliwości, jak 
brzmi odpowiedź, daj nam znać – zachęca Cię 
Fred. 
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O rany! Masz ostatnią szansę zastanowić się, kto 
kryje się za tajemniczą postacią, straszącą na 
Kempingu Beztroskich Włóczykijów. Gdy znaj-
dziesz odpowiedź, odwróć stronę, by przekonać 
się, czy masz rację.
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– To był oczywiście Chudzielec Miller, dozor-
ca kempingu – mówi Fred. 

– Pierwszą znalezioną przez nas wskazówką 
były ślady na skamielinach – wyjaśnia Daph-
ne. – Fakt, że były to ślady butów i to w do-
datku niewielkiego rozmiaru, przekonał nas, że 
mamy do czynienia z przebranym człowiekiem, 
a nie z jakąś dziką bestią o wielkich stopach.

– Buty pana Richardsona były zbyt duże – 
dodaje Daphne. – Z grona podejrzanych wyklu-
czyliśmy też Mindy Podwick, bo wydawało mi 
się, że za bardzo zależy jej na odkryciu śladów 
prehistorycznego zwierzęcia, by niszczyć pie-
czołowicie chronione skamieliny. 

ROZwIAZANIE ZAGADkI
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– A ostatni podejrzany to Chudzielec Miller – 
mówi Fred.

– Pozostaje nam tylko pytanie: dlaczego prze-
bierał się za Wielką Stopę? – przypomina Vel-
ma. 

– Wiedzieliśmy, że Chudzielec narzekał na 
brak pieniędzy. Najpierw myśleliśmy, że nie 
ma nic wspólnego ze sprawą Wielkiej Stopy, 
ponieważ zamknięcie kempingu spowodowało-
by, że znów straci pracę.

– Ale gdy Velma znalazła w lesie szafir, a ja 
zauważyłam coś błyszczącego na dnie strumie-
nia, zaczęliśmy rozumieć, co jest tutaj grane – 
mówi Daphne. – Ostatecznym kluczem do roz-
wiązania zagadki był znaleziony przeze mnie 
spis handlarzy kamieniami szlachetnymi.

– Chudzielec przecież opowiadał nam o tym, 
że jego rodzina miała warsztat jubilerski – do-
daje Velma.

– Domyśliliśmy się, że Miller odkrył w kory-
cie strumienia złoże szafirów – wyjaśnia Fred. – 
Zamiast powiedzieć o tym panu Waldenowi, 
postanowił sprawić, że nikt nie będzie chciał 
przyjeżdżać na Kemping Beztroskich Włóczy-
kijów. Zamierzał sam wydobyć te drogocenne 
kamienie, sprzedać je i zachować uzyskane 
w ten sposób pieniądze dla siebie.



– A przecież ten teren, a więc także i te ka-
mienie są własnością pana Waldena – zwraca 
uwagę Velma. – Gdy je sprzeda, będzie mógł 
nie tylko nadal prowadzić swój kemping, ale też 
uczynić to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym 
dla turystów. Ma nawet zamiar pomóc Mindy 
Podwick w spokoju kontynuować badania.

– No i jak Ci poszło? – zwraca się do Ciebie 
Fred.

– Założę się, że świetnie! – mówi Daphne. – 
A jeśli tym razem nie udało Ci się rozwiązać 
naszej zagadki, nic się nie martw. Odkrywanie 
tajemnic to wcale nie jest łatwa praca. 

– Hej, a może dziś wieczór znów wybralibyś-
my się na jakąś wycieczkę? – proponuje Kud-
łaty. – Ale mam kilka warunków: trzymamy się 
z dala od lasów i zabieramy wielką ilość jedze-
nia. Co ty na to, piesku?

Scooby kiwa głową:
– Scooby-Dooby-Doo!
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Tu kupisz książki z serii SCOOBY-DOO:

www.siedmioróg.pl

Masz szansę wcielić się 
w rolę Młodego Detektywa 

i samodzielnie rozwiązać zagadkę 
Wielkiej Stopy. Z Notatnika Młodego 

Detektywa dowiesz się o wyprawie Tajem niczej 
Spółki na Kemping Beztroskich Włóczy ki jów. 
Tym razem znani detek tywi mieli zamiar 
spokojnie wy począć na świeżym powietrzu, 
łowiąc ryby, obserwując ptaki i spacerując 
po lesie. Nikt jednak nie prze widział, 
że spotkają w lesie potwora, który 

naprowadzi ich i Ciebie na trop 
handlarza kamieniami 

szlachetnymi...

O rany!
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