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Scooby-Doo spędzał ze swoimi przyjaciółmi wakacje na Hawajach. 
Dziewczyny robiły zdjęcia niezwykłym ptakom mieszkającym w dżungli, 
a chłopcy uczyli się latać na lotni.
– Hej, jak się tym ląduje? – zawołał Kudłaty.
– Jeszcze nie wiem – odparł Fred.
– Aaaaaa! – krzyczał Scooby, kiedy razem z Kudłatym próbowali wylądować. 
Na szczęście udało się to zrobić z minimalną ilością guzów i siniaków.
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Potem członkowie Tajemniczej Spółki udali się do miasteczka 
Hanahuna, w którym miały się odbyć wielkie zawody surfi ngowe. 
Gdy wjeżdżali do Hanahuny, wydawało się, że wszyscy ją opuszczają! 
Napotkali Jareda Moona, handlarza pamiątek, który sprzedawał amulety.
– Strzeżcie się groźnego hawajskiego demona! – ostrzegł Jared. – 
Kupujcie moje amulety na Wiki-Tiki!
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– Czy to groźny demon? – jęknął Kudłaty.
– Rozgniewany demon Wiki-Tiki żyje wewnątrz wulkanu – wyjaśnił im Jared 
Moon. – Według legendy, by go uspokoić, trzeba złożyć ofi arę z człowieka!
Dwaj miejscowi surferzy, Manu i Mały Jim, podeszli do przyjaciół 
z Tajemniczej Spółki. Opowiedzieli im, jak w zeszłym tygodniu małe 
demony Tiki porwały dziewczynę Manu, Snooki!
– Kochani, chyba mamy kolejną zagadkę do rozwiązania – stwierdził Fred.
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Jednak burmistrz miasta oraz Ruben Laluna, miejscowy biznesmen, 
zlekceważyli pogłoski o klątwie Wiki-Tiki. Byli przekonani, że prędzej 
czy później Snooki się pojawi. Chcąc uspokoić nastroje w mieście, 
urządzili wieczorem wielki festyn. Były tańce, zabawy i, ku ogromnej 
radości Kudłatego i Scooby’ego, darmowa wyżerka!
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Dobra zabawa została przerwana przez małe 
demony Tiki, które niespodziewanie zaatakowały!
– Auu! Grr! Wiki-Tiki! – warczały potworki.
– Co to za stworzenia?! – zawołał Fred.
– Nie wiem i prawdę mówiąc, nie chcę się 
dowiedzieć! – pisnął Kudłaty.
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Detektywi z Tajemniczej Spółki uciekli potworkom Tiki, 
ale to był już koniec festynu.
Następnego dnia Scooby i Kudłaty mieli ochotę posurfować. 
Wydawało im się, że na wodzie będzie bezpiecznie, ale szybko 
okazało się, że jest wręcz odwrotnie. Zaatakował ich tam 
ogromny potwór Wiki-Tiki, który przypłynął na desce!
– Grrrrr! Ssssss! – warczał i zionął ogniem.
Na szczęście Scooby’emu i Kudłatemu udało się złapać 
ogromną falę i uciekli dosłownie w ostatniej chwili.
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Manu zaproponował członkom Tajemniczej Spółki, że zaprowadzi ich przez 
dżunglę do Ciotki Mahiny – szamanki, która może pomóc rozwiązać zagadkę 
Wiki-Tiki i odnaleźć Snooki.
Nagle, gdy byli w samym środku dżungli, Manu usłyszał ryk Wiki-Tiki i pobiegł 
w jego kierunku, by stoczyć z nim walkę! Prawdopodobnie demon go porwał, 
ponieważ Manu przepadł, tak jak wcześniej jego dziewczyna.
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Tajemnicza Spółka musiała wędrować dalej przez dżunglę 
bez Manu. Niebawem doszli do rozklekotanego mostu. Każdy 
z detektywów pojedynczo i ostrożnie przechodził przez most. 
Kiedy przyszła kolej na Daphne, ta wpadła do szczeliny!
Błyskawicznym ruchem złapała się sznura, który zwisał 
z mostu, i tym sposobem uniknęła upadku.
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Po drugiej stronie mostu Spółka znalazła chatę Ciotki Mahiny. Kiedy szamanka 
dowiedziała się o porwaniu Manu i Snooki, rozpoczęła budzący grozę rytuał.
– Wiki-Tiki się rozgniewał! – krzyknęła Ciotka Mahina. – Musicie uratować Manu 
i Snooki. Znajdziecie ich w kryjówce Wiki-Tiki wewnątrz wulkanu!
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Na pożegnanie Ciotka Mahina dała Fredowi 
amulet, który miał strzec Tajemniczą Spółkę 
przed Wiki-Tiki. Idąc wskazaną przez szamankę 
drogą, znaleźli się głęboko pod wulkanem. 
Ale nie byli tam sami!
– Nietoperze – szepnęła Velma. – Musimy 
zachować absolutną ciszę, inaczej je spłoszymy.
W tym momencie Scooby kichnął.

16



Aaa… psik!
Tysiące nietoperzy natychmiast wyleciało z kryjówek i zaczęło groźnie krążyć 
nad Tajemniczą Spółką. Detektywi zaczęli uciekać krętymi, podziemnymi 
ścieżkami, aż udało im się umknąć nietoperzom.
– Fuj! Upiorne wampirki! – westchnął Kudłaty.
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Ścieżka, na której się znaleźli, wkrótce zmieniła się 
w schody. Nagle demony Tiki pojawiły się nie wiadomo 
skąd, zaczęły warczeć i wymachiwać maczetami!
– Upiorne Tiki atakują nas z każdej strony! – krzyknął 
Kudłaty. – Już po nas!
Na szczęście Scooby odkrył tajne przejście, którym 
wszyscy zdołali zbiec. Potworki pomaszerowały dalej.
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Członkowie Tajemniczej Spółki schodzili coraz niżej i z każdym 
krokiem napotykali coraz bardziej niezwykłe widoki.
– Spójrzcie na te rzeźbienia! – zawołała Velma. – Istne cuda!
Lecz najbardziej zadziwiającym odkryciem była Snooki, dziewczyna 
Manu, która stała niedaleko ołtarza ofi arnego Wiki-Tiki!
Kiedy Snooki zobaczyła Tajemniczą Spółkę, krzyknęła i uciekła.
– Biedaczka jest przerażona – rzekła Daphne. – Musimy ją uratować!
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O RETY!
AŻ 8 NOWYCH PRZYGÓD 

Z ŻYCIA 
TAJEMNICZEJ SPÓŁKI!
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