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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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– Hej! Tu jesteśmy! – woła Fred, gdy wcho-
dzisz do pizzerii „Don Leone”. – Miło Cię wi-
dzieć!

Zamykasz drzwi i podchodzisz do stojącego 
w rogu sali dużego drewnianego stołu, przy 
którym siedzi cała Tajemnicza Spółka. Przed 
Kudłatym i Scoobym leżą dwie olbrzymie piz-
ze. W powietrzu unosi się smakowity zapach.

– Jesteś gotowy, Scooby? – pyta Kudłaty.
– Gotowy! – odpowiada Scooby i oblizuje się 

radośnie.

PIZZERIA „DON lEONE”

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 Świecącego Kosmity!
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–  Liczę do trzech i zaczynamy – oznajmia 
Kudłaty. – Raz, dwa... Czekaj chwilę! – Kudła-
ty spogląda na Ciebie, jakby dopiero teraz Cię 
zauważył, i pyta: – Hej, a może chcesz się przy-
łączyć do naszego wyścigu pożeraczy pizzy? 

– Kudłaty, daj spokój – przerywa mu Daph-
ne – chcieliśmy chwilkę porozmawiać z na-
szym gościem.

– No dobra, dobra. Po prostu chciałem być 
uprzejmy! – wyjaśnia Kudłaty. – Okej, Scooby, 
na czym to ja skończyłem?

– Trzy! – woła Scooby i od razu rzuca się na 
swoją pizzę.

– Hej! To nieuczciwe! – jęczy Kudłaty, ale po 
chwili sam zaczyna pakować sobie do ust wiel-
kie kawałki pizzy.

– Nie zwracaj na nich uwagi – mówi Velma. – 
Od rana nie mówią o niczym innym, tylko o tym 
wyścigu.

– Od rana? Od tygodnia! Czyli odkąd skoń-
czyliśmy rozwiązywać naszą ostatnią zagadkę – 
dodaje Daphne. 

– Bo to była naprawdę niesamowita historia – 
wtrąca się do rozmowy Fred. – Pierwszy raz 
zdarzyło się nam coś tak niezwykłego.

Trudno Ci się skoncentrować na tym, co mó-
wią Daphne, Velma i Fred, bo Scooby i Kud-
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łaty mlaszczą i parskają, wprowadzając swoimi 
wyścigami spore zamieszanie. Na dodatek ka-
wałki ciasta i sosu pomidorowego rozpryskują 
się na wszystkie strony.

– Mmmmmmbbb! – próbuje coś powiedzieć 
Kudłaty z buzią wypchaną pizzą.

– Co mówisz? – pyta Daphne.
– Mmm... mmmbbb – powtarza Kudłaty, usi-
łując przełknąć nadmiar jedzenia.

– Nie można mówić z pełnymi ustami – po-
ucza go Velma. – To niekulturalne i w dodatku 
źle wpływa na trawienie.

– Wydaje mi się, że on chce coś powiedzieć... – 
stwierdza Fred, uważnie przyglądając się Kud-
łatemu.
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– Skończyłem! – woła triumfalnie Scooby.
– Mmmumb! – Kudłaty nadal ma pełne usta 

i wydaje nieartykułowane dźwięki.
Śmiejesz się i gratulujesz Scooby’emu zwy-

cięstwa.
– No dobra! Wróćmy do naszej zagadki – mó-

wi Fred. – Szkoda, że Cię z nami nie było, bo 
pewnie moglibyśmy liczyć na Twoją pomoc – 
zwraca się do Ciebie.

– Założę się, że dałbyś radę odkryć tę tajem-
nicę szybciej niż my – dodaje Velma.

Uśmiechasz się na myśl o współpracy z Ta-
jemniczą Spółką.

– Po Twojej minie widzę, że chętnie rozwią-
załbyś jakąś zagadkę – stwierdza Daphne.

– Zgadłaś! – mówisz. 
– No to super! – cieszy się Fred. – Bo właśnie 

masz okazję! – dodaje i wręcza Ci niewielki no-
tes z kolorową okładką. 

– Wszystkie nasze przygody opisujemy za-
wsze w Notatniku Młodego Detektywa – tłu-
maczy Daphne. – Notujemy, kogo spotykamy, 
jakie wskazówki i jakie dowody rzeczowe znaj-
dujemy. No wiesz, wszystko to, co może przy-
dać się podczas śledztwa.

– Każdy z naszej paczki jest kolejno odpowie-
dzialny za prowadzenie tego dziennika – dodaje 
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Fred. – Tym razem wypadło na mnie. I to właś-
nie ja robiłem notatki podczas naszej ostatniej 
przygody. Nazwaliśmy ją: Na tropie Świecące-
go Kosmity. 

– Twoim zadaniem jest przeczytanie naszego 
Notatnika Młodego Detektywa i rozwiązanie 
zagadki – wyjaśnia Velma. – Dla ułatwienia 
wprowadziliśmy specjalne oznaczenia. Gdy 
zo baczysz w tekście takie , będziesz 
wiedział, że spotkaliśmy podejrzanego. A jeśli 
na jakiejś stronie notatnika będzie się znajdo-
wać  , to znaczy, że opisaliśmy tam od-
krytą właśnie wskazówkę.

– Nasz Notatnik Młodego Detektywa skła-
da się z kilku części – mówi Fred. – Na końcu 
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każdej z nich zadamy Ci kilka pytań. Pomoże 
Ci to uporządkować informacje o podejrzanych 
i poszlakach. Musisz tylko przygotować własny 
notes i długopis. Zapisywanie zgromadzonych 
podczas śledztwa informacji ułatwi Ci pracę.

– No i co Ty na to? – pyta Daphne. – Chcesz 
zostać detektywem? Jesteś gotowy?

W tym momencie odzywa się Kudłaty: 
– To co, Scooby? Zaczynamy drugą turę?
Scooby, trzymając się za brzuch, przecząco 

kręci głową:
– Nic z tego, nie mam więcej miejsca – wzdy-

cha z żalem w głosie.
Kudłaty przenosi wzrok ze Scooby’ego na 

Ciebie i pyta:
– Hej, a może jednak wystartujesz w wyścigu 

pożeraczy pizzy?
– Nie teraz, Kudłaty, zlituj się – protestuje 

Fred. – Wydaje mi się, że nasz przyjaciel ma 
coś ważniejszego do zrobienia, prawda?

Ochoczo kiwasz głową.
– Pewnie! – mówisz z entuzjazmem i zabie-

rasz się do czytania.



O rany! 
Na pikniku zorganizowanym 

z okazji otwarcia parku High 
Point zamiast oczekiwanego przez 
wszystkich pokazu fajerwerków pojawia 

się… Świecący Kosmita!!! Czy to możliwe, 
że naszą planetę odwiedzili przybysze 

z kosmosu? I dlaczego tak wiele osób jest 
niezadowolonych z powodu otwarcia parku? 

Przed Tobą kolejna niezwykła tajemnica! 
Przeczytaj Notatnik Młodego Detektywa 

opisujący te zaskakujące wydarzenia 
i spróbuj samodzielnie znaleźć 

rozwiązanie!
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