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Pewnego upalnego popo udnia za oga Tajemniczej Spó ki jecha a swoim 
Wehiku em Tajemnic przez rozleg  pustyni . By o im bardzo gor co, 
a zapasy picia ju  dawno si  sko czy y. W pewnym momencie 
zauwa yli w oddali niewielkie miasteczko.
– Hurraaa! Jeste my uratowani! 
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Zjechali z autostrady i zaparkowali furgonetk  przed budk  
z zimnymi napojami.
– Mam ochot  na wod  sodow ! – zawo a  Kud aty.
– Ja te ! – zaszczeka  rado nie Scooby, wyskakuj c z auta. 
Reszta za ogi pod y a za nim. Ale nie wszystkim by o tak weso o. Przed budk  
siedzia a grupka dzieciaków. Mieli bardzo smutne miny, a w a ciciel budki, 
pan Reed, wydawa  si  zirytowany ich obecno ci .
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– Doprowadzacie mnie do szale stwa! Wci  si  tu pl czecie! Znajd cie sobie inne 
miejsce do zabawy! – krzycza  pan Reed.
– Hej, dzieciaki! Dlaczego tu siedzicie, zamiast bryka  w aquaparku? – zapyta  
Fred, wskazuj c r k  zje d alnie wodne. 
– Chcieliby my, ale to raczej niemo liwe – odpar  smutno jeden z ch opców. 
– Ten aquapark nale a  kiedy  do mojego taty. Ale musieli my go zamkn  – 
doda  drugi.
Ju  po chwili dzieciaki – Matt, Amanda i Ronnie – opowiedzia y Tajemniczej 
Spó ce ca  histori  aquaparku, który od lat prowadzi  tato Matta. 
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– Ale dlaczego musia  go zamkn ? – dopytywa a si  Daphne. – Przecie  baseny 
i zje d alnie wodne to wspania e miejsce do zabawy – zw aszcza w tej pustynnej 
okolicy!
– Hm… ten aquapark jest… nawiedzony… – szepn a Amanda. – Strasz  tam 
odra aj ce potwory wodne…
– Na-na-nawiedzony??!! – Kud aty a  si  zakrztusi .
– Odra aj ce potwory wodne??!! – zaskamla  ze strachu Scooby.
– Nigdy o nich nie s yszeli cie? – spyta  z niedowierzaniem pan Reed. – 

To demoniczne zjawy, które czasem nawiedzaj  
podmok e obszary, takie jak 

bagna i mokrad a.
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– To pó  ludzie, pó  ryby. S  bia e jak duchy i maj  ostre, spiczaste z by! – 
opowiada  Ronnie, a jego oczy rozszerza y si . Matt i Amanda równie  byli 
przera eni. Tylko pan Reed wydawa  si  niewzruszony.
– No có , duchy nie pomagaj  w interesach – mrukn  pod nosem i wróci  
do swoich spraw.
– Chyba powinni my zbada  t  spraw  – powiedzia  Fred, prowadz c cz onków 
Tajemniczej Spó ki w stron  aquaparku.
– O nie! – j kn  Kud aty. – Wszystko tylko nie duchy! Nie cierpi  ich!
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Jednak gdy tylko przekroczyli bram  aquaparku, Scooby szybko odzyska  dobry 
humor. Poci gn  nosem, a jego ogon wyprostowa  si  jak antenka – chyba co  
wyczu . 
– Mniam! Kto  tu chyba piecze kie baski! – wykrzykn  rado nie Kud aty.
– Tak, tak! Kie baski! – zaszczeka  Scooby, merdaj c ogonem.
– Pewnie chcieliby cie znale  ród o tego apetycznego zapachu, prawda? Id cie 
wi c t dy! – wskaza  im drog  Fred. – Dziewcz ta i ja pójdziemy w drug  stron ! 

16



Kud aty i Scooby ochoczo wyruszyli na poszukiwania. Wyborny zapach kusi  ich 
coraz bardziej, ale nigdzie nie mogli dostrzec jego ród a. Sprawdzili ju  prawie 
wsz dzie. Kud aty postanowi  zajrze  jeszcze do wn trza opuszczonego sklepiku 
z pami tkami. 
Ale kiedy tylko otworzy  drzwi… zblad !
– Grrrrrr! – z g bi wyskoczy  przera aj cy wodny stwór.
– O rany! Uciekajmy st d, Scooby! – wrzasn  Kud aty. – Chyba straci em 
apetyt na grilla! Zw aszcza je li to my mamy si  znale  w menu!

17



Kud aty i Scooby, uciekaj c, dotarli do ciemnego tunelu, pe nego rur, 
pomp i zaworów. To by a hydrofornia, która okaza a si  lep  uliczk !
– Grrrrrr! – wodny potwór prawie ich dogania .
– St d nie ma ucieczki! Spróbujmy wspi  si  w gór , Scooby! – powiedzia  
Kud aty, zauwa ywszy metalow  drabin . Scooby bieg  tu  za nim, ale, zamiast 
na drabin , wskoczy  na wielki, obrotowy zawór wodny! Uparcie przebiera  
apami, odkr caj c zawór!
– Ojeeej! Raaatunkuuu! – lamentowa  Scooby, bo potwór by  ju  naprawd  blisko.
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Tymczasem Fred, Daphne i Velma, przeszukuj c teren aquaparku, zacz li 
wspina si  na jedn  z wysokich zje d alni.
– Ciekawe, czy uda nam si  spotka  te okropne potwory wodne – zastanawia  si  
Fred.
– Ojej, s ysz  jakie  dziwne dudnienie! – powiedzia a Daphne. – Dobiega chyba 
stamt d! – doda a, wskazuj c szczyt zje d alni. W tej samej chwili w ich kierunku 
ruszy a ogromna fala. O nie! Scooby przypadkiem odkr ci  g ówny zawór wody!
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