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Już w sprzedaży niesamowite historie:
1. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Wielkiej Stopy

2. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Potwora z Telewizora
3. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Świecącego Kosmity

4. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Upiornego Psa
5. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Zaginionego Drwala

6. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Potwora z Ciasta
7. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Podskakującego Lwa

8. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Wędrującej Wiedźmy
9. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Purpurowego Rycerza
10. Scooby-Doo! i Ty: Na tropie Naftowego Demona

Wszystkie książki z serii SCOOBY-DOO! 
znajdziesz na stronie:
www.siedmioróg.pl
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Czy chciałbyś wcielić się w rolę Młodego Detektywa? 
Przeczytaj notatnik Tajemniczej Spółki, a odpowiedzi 
na ich pytania zapisz w swoim własnym notesie. Znaj-
dziesz go na stronie internetowej www.siedmiorog.pl.

BAR "SZCZEKAJĄCE HOT DOGI"

– Tutaj jesteśmy! – woła do Ciebie Fred, gdy 
wchodzisz do niewielkiego baru z hot dogami. – 
Siadaj, chyba się jakoś pomieścimy. 

Sadowisz się obok Freda. Po chwili do stolika 
podchodzi kelnerka z najdłuższym hot dogiem, 
jakiego kiedykolwiek widziałeś.

– Nie chciałbym sprawiać kłopotu, ale zama-
wiałem dwa półmetrowe hot dogi, a nie jeden 



metrowy – zauważa Kudłaty, oblizując się na 
widok smakowicie wyglądającej parówki, ster-
czącej z bułki długiej jak bagietka.

Kelnerka przeprasza za pomyłkę i odwraca 
się z zamiarem odniesienia niezwykłej przekąs-
ki z powrotem do kuchni, ale Kudłaty łapie ją 
za rękę: 

– Proszę poczekać. Szkoda, żeby tyle jedzenia 
się zmarnowało – mówi przymilnie. – Może pani 
zostawić tego hot doga, chętnie coś przekąsimy 
w oczekiwaniu na nasze zamówienie.

Kelnerka wręcza Kudłatemu gigantyczną buł-
kę z parówką. Hot dog jest tak długi, że Scooby 
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musi złapać jego drugi koniec, żeby się nie zła-
mał na pół.

– Ścigamy się? – pyta Kudłaty Scooby’ego. – 
Kto pierwszy dotrze do środka, ten wygrywa. 
Trzy… cztery… start!

Przyjaciele rzucają się na hot doga i buł-
ka błyskawicznie znika w ich ustach. Nosy 
Scooby’ego i Kudłatego spotykają się w miej-
scu, gdzie przed chwilą był środek przysmaku.

– Rewelacja! – stwierdza Kudłaty, gładząc się 
po brzuchu. Scooby z aprobatą kiwa głową.

– No to kolejny psi* problem rozwiązany – żar-
tuje Velma. – Właśnie zakończyliśmy śledztwo, 
które nazwaliśmy: Na tropie Upiornego Psa 
– informuje Cię, a Fred wyciąga w tym czasie 
z torby notes w niebieskiej okładce i kładzie go 
przed Tobą na stole.

– Tym razem to ja zapisywałem szczegó-
ły wszystkich wydarzeń, w których braliśmy 
udział – mówi.

– I to było sprawiedliwe rozwiązanie, ponie-
waż cała przygoda zaczęła się od tego, że Fred 
wygrał konkurs na najlepsze zakończenie opo-
wieści sensacyjnej – dodaje Daphne.

* hot dog w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskie-
go znaczy: gorący pies
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– Nagrodą był pobyt w starym pensjonacie 
i to właśnie tam musieliśmy stawić czoło kolej-
nej zagadce – informuje Velma. – Szkoda, że Cię 
tam z nami nie było – wzdycha. – Pewnie mógł-
byś nam pomóc szybciej uporać się z jej rozwią-
zaniem. Ale nic straconego, teraz też możesz 
przyjrzeć się temu, co nas spotkało, i spróbować 
samodzielnie odkryć tajemnicę Upiornego Psa. 
Oczywiście, jeśli chcesz.

Ochoczo kiwasz głową. 
Fred zaczyna kartkować notes.
– Znajdziesz tu kilka wskazówek, które mogą 

okazać się pomocne – mówi. – Jeśli zobaczysz 
narysowane w tekście takie , to zna-
czy, że osoba, o której mowa, jest podejrzana. 
Gdy trafi sz zaś na , ma Ci to dać do zrozu-
mienia, że znalazłeś ważny ślad.

– Na końcu każdej części Notatnika Młode-
go Detektywa porozmawiamy o wydarzeniach, 
które są tam opisane. Zawsze dużo dyskutuje-
my o podejrzanych i poszlakach, zanim zakoń-
czymy jakiś etap naszego śledztwa. Zadamy Ci 
kilka pytań – to czasem pomaga zrozumieć, o co 
tak naprawdę chodziło – wyjaśnia Daphne.

– Czy przygotowałeś sobie jakiś zeszyt do ro-
bienia notatek? – pyta Fred.



Sięgasz do kieszeni swojej kurtki i wyjmujesz 
niewielki notes. Kładziesz go na stole. A potem 
bierzesz do ręki sporządzony przez Freda No-
tatnik Młodego Detektywa i zaczynasz czytać.



O rany!
Co za koszmarny weekend!
Fred wygrał główną nagrodę 

w konkursie literackim – dwudniowy 
pobyt w starym, tajemniczym pensjonacie 

„Pod Upiornym Psem”. Oczywiście 
pojechał tam ze swoimi przyjaciółmi. 
Ale już pierwszej nocy w pensjonacie 

zaczęły dziać się niepokojące rzeczy… 
Jeśli się nie boisz, przeczytaj 

Notatnik Młodego Detektywa 
i spróbuj samodzielnie rozwiązać 

zagadkę Upiornego Psa!

Tu kupisz książki z serii SCOOBY-DOO:

www.siedmiorog.pl
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