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Rozdział  1

No, jesteśmy prawie na miejscu! – po-
wiedział Fred, siedząc za kierownicą 

Wehikułu Tajemnic.
– Człowieku, to oczekiwanie nas dobija! – 

narzekał Kudłaty. – Może powiesz nam w koń-
cu, co to za niespodzianka?

– Dobra, powiem wam – roześmiał się Fred. – 
Wyruszamy w rejs statkiem kapitana Horns-
by’ego. Będzie tam bankiet, pokaz magii oraz 
mnóstwo innych atrakcji.

– Statkiem?! Przecież ja i Scooby zaraz do-
staniemy ataku choroby morskiej! – narzekał 
Kudłaty. 

– Będziecie tak zajęci zabawą, że nawet nie 

–



zdążycie pomyśleć o chorobie morskiej! – za-
pewniła go Daphne.

– Obyś miała rację… – mruknął Kudłaty, 
a Scooby tylko ciężko westchnął. 

Tymczasem Wehikuł Tajemnic wjechał na 
duży parking. Oczywiście wolne miejsce zna-
lazło się dopiero na samym jego końcu. Po 
chwili ekipa Tajemniczej Spółki wyskoczyła 
z furgonetki i ruszyła w stronę portu. Już z da-
 leka dostrzegli ogromną łódź zacumowaną 
przy przystani. 

– To pewnie statek kapitana Hornsby’ego! – 
stwierdziła Velma. – Wygląda jak żywcem wy-
jęty ze starych książek przygodowych!

– Jak miło, że ten mechanik, który reperował 
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nasz Wehikuł Tajemnic, dał nam bilety na ten 
rejs – powiedziała Daphne. 

– Chyba chciał się odwdzięczyć za to, że za 
każdym razem, kiedy oddajemy mu samochód 
do naprawy, znajduje w nim mnóstwo smako-
łyków – roześmiał się Fred.

– Ha! Wszystko jasne, Scooby-Doo! To dlate-
go nasze zapasy jedzenia wciąż gdzieś znika-
ją! – zawołał Kudłaty. – No cóż, trzeba będzie 
znaleźć nową skrytkę.

Kiedy członkowie Tajemniczej Spółki dotar-
li do portu, ujrzeli grupę pasaże-

rów czekających na pomoście. 
Strażnik dokładnie sprawdzał 

ich bagaże oraz bilety.
– Wygląda na to, że pod-

jęto dziś wszelkie możliwe 
środki ostrożności – zauwa-
żyła Velma.

– To dlatego, że na pokła-
dzie jest C.C. McGraw – 

powiedziała stojąca obok kobie-
ta. W klapie jej fioletowego żakietu połyskiwał 
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zielony znaczek. – To ten słynny potentat prze-
mysłowy, który dąży do przejęcia kontroli nad 
naszym życiem. 

– Pani musi należeć do S.L.N. – powiedziała 
Velma, spoglądając na jej zielony znaczek.

– Oczywiście, jestem członkiem założycie-
lem – odparła z dumą kobieta. – Nazywam się 
Dorothy Cobb.

– Co to jest S.L.N.? – zapytała Daphne. 
– To Stowarzyszenie Ludzi Niezależnych – 

wyjaśniła Dorothy. – Naszym głównym zada-
niem jest walka z wielkimi przedsiębiorstwa-
mi, które próbują szpiegować zwykłych ludzi, 
takich jak ja i wy! Chcą wiedzieć wszystko 
o naszym życiu, żeby skuteczniej sprzedawać 
nam swoje produkty. Ale w ten sposób naru-
szają naszą prywatność! S.L.N. chce ich po-
wstrzymać! – tłumaczyła Dorothy.

– Ale jak? – zapytał Fred.
– Urządzamy protesty, wiece, piszemy listy 

do rządu i prezesów tych firm. Ale potrafimy 
też walczyć w bardziej zdecydowany sposób – 
powiedziała Dorothy. – Musimy być gotowi na 
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wszystko. Chodzą pogłoski, że McGraw wyna-
lazł ostatnio czip nowej generacji.

– Czips? No super! – ucieszył się Kudłaty. – 
Ziemniaczany czy czekoladowy?

– Mówię o czipie komputerowym – odparła 
kobieta. – Z tego, co słyszałam, ten wynalazek 
zrewolucjonizuje cały światowy biznes! Dzięki 
niemu ludzie tacy jak McGraw będą nas mieć 
na oku przez całą dobę!

– Ach, więc jest pani tutaj, żeby pokrzyżo-
wać mu plany? – zaciekawiła się Velma.

– Powiedzmy, że mam ocho-
tę na miły rejs statkiem. Chy-
ba że nadarzy mi się okazja... 
Ale póki co, nie zdradzę wam 
swoich planów! – Dorothy 
uśmiechnęła się tajemni-
czo i pokazała strażnikowi 
swój bilet. Minęła bramkę 
i weszła na pokład.

– No dobra, ja mam już do-
syć! Najwyższy czas opuścić ten statek – sła-
bym głosem powiedział Kudłaty.
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– Chyba nie powiesz mi, że już cię dopadła 
choroba morska?! – roześmiała się Velma. – 
Przecież nie weszliśmy jeszcze na pokład!

– Ani do bufetu, gdzie czeka mnóstwo pysz-
nego jedzenia – dodała Daphne.

– Chyba nie chcesz, żeby Scooby sam musiał 
zjeść te wszystkie smakołyki? – zapytał Fred.

– No jasne, że nie chcę! Pomogę mu. Prze-
cież jesteśmy kumplami! – ochoczo wykrzyk-
nął Kudłaty.

– Dzięki, chłopie – warknął w odpowiedzi 
Scooby i z wdzięcznością polizał go po twarzy. 

– O rany, jesteś gorszy niż tsunami – skrzy-
wił się Kudłaty.

– Dobra, chłopaki! Dosyć tego ociągania się! – 
powiedział Fred. – Nadchodzi nasza kolej, 
wchodzimy na pokład!
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Raźnym krokiem weszli na kładkę pro-
wadzącą na statek. Na pokładzie przy-

witał ich niski mężczyzna w kapitańskim mun-
durze. Miał wspaniałą czapkę i bujne, siwe 
wąsy. Uśmiechał się przyjaźnie i każdemu pa-
sażerowi podawał rękę na powitanie:

– Dobry wieczór, jestem kapitan Hornsby. 
Witam na pokładzie!

– Dziękuję, panie kapitanie – odpowiedziała 
Daphne, witając się z nim uprzejmie. – Ja je-
stem Daphne. A to moi przyjaciele: Fred, Vel-
ma, Kudłaty i Scooby-Doo. 

– Miło mi was poznać, dzieciaki – powiedział 

Rozdział  2
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kapitan Hornsby. – Mam nadzieję, że będzie-
cie się dobrze bawić dzisiejszego wieczoru. Je-
śli mógłbym coś dla was zrobić, proście bez 
wahania.

– Mam jedno pytanie – powiedział Kudłaty. 
– Jakie, mój synu? – zapytał z troską w głosie 

kapitan Hornsby.
– Którędy do bufetu? – rzucił Kudłaty, nie-

cierpliwiąc się.
– Kudłaty! – skarciła go oburzona Daphne.
– W porządku, moja droga – 

odparł z uśmiechem kapitan. – 
Mój oficer wskaże wam dro-
gę – kapitan odwrócił się do 
stojącego obok wysokie-
go mężczyzny. – Panie 
Wagner, proszę zapro-
wadzić tych miłych 
młodych ludzi do 
bufetu!

Jednak mężczyzna 
zdawał się nie słyszeć kapitana 
Hornsby’ego. Nerwowo rozglądał się dookoła 
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i co chwilę podnosił do ust lewą rękę. Zupeł-
nie jakby mówił do własnego nadgarstka.

– Panie Wagner! – krzyknął w końcu kapitan 
Hornsby. Zaskoczony oficer spojrzał w dół na 
kapitana.

– Przepraszam, sir. Co pan mówił?
– Prosiłem, żebyś zaprowadził moich gości 

do bufetu – powtórzył kapitan.
– Ależ kapitanie, a kto będzie pilnował reszty 

pasażerów? – oburzył się oficer. – Pan McGraw 
nalegał, aby dziś wieczorem podjęto wszelkie 
środki ostrożności! 

– Wiem – odparł kapitan – ale to ja jestem 
kapitanem tego statku – od dwudziestu czte-
rech lat. I wcale nie potrzebuję tych twoich 
nowoczesnych gadżetów. Zamiast się nimi ba-
wić w namierzanie podejrzanych pasażerów, 
zajmij się lepiej wypełnianiem moich rozka-
zów. I to natychmiast! 

– Tak jest! – odpowiedział Wagner i z nie-
chęcią spojrzał na członków Tajemniczej Spół-
ki. – Tędy, proszę.

– Bardzo dziękujemy, panie kapitanie – po-
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wiedziała Daphne i wszyscy podążyli za Wag-
nerem.

Oficer był wyraźnie niezadowolony i mruczał 
sam do siebie:

– Wielki mi kapitan! Jeśli o mnie chodzi, 
dwadzieścia cztery lata to za długo. Stanowczo 
za długo!

– Co pan ma na myśli? – zapytał go Fred.
– To, że najwyższy czas zmienić kapitana te-

go statku. Nie zamierzam wypełniać rozkazów 
tego starego zgreda! 

– Ale kapitan wydaje się czarujący! – odparła 
Daphne.
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– E tam, czarujący – mruknął rozzłoszczony 
Wagner. – Proszę, oto bufet. A teraz dajcie mi 
spokój, wracam do ważniejszych spraw! – po-
wiedział i poszedł w swoją stronę.

– Kurczę, ten Wagner nie jest zbyt miły – za-
uważyła Daphne. 

– Masz rację. A wy co o nim sądzicie? – spy-
tała Velma.

– Ja sądzę, że… – zaczął Kudłaty.
– Że co? – zapytał Fred.
– Że powinniśmy wreszcie zacząć jeść! – wy-

krzyknął Kudłaty i pobiegł do bufetu. Scooby 
w podskokach podążył za nim.
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Bufet był naprawdę imponujący! Po-
środku sali, na okrągłym stole, stała 

wielka lodowa rzeźba w kształcie statku. Wo-
kół piętrzyły się najrozmaitsze smakołyki, 
a stoły aż uginały się pod ich ciężarem.

– No dobra, Scooby! Pospieszmy się, zanim 
inni wszystko nam zjedzą! – zawołał Kudła-
ty. – Od czego zaczniemy?

– Gorąco polecam smażonego halibuta – za 
ich plecami odezwał się nagle męski głos. 

Kudłaty i Scooby odwrócili się i ujrzeli ele-
ganckiego, tęgiego starszego pana. Miał krza-
czaste wąsy i najwyraźniej wilczy apetyt.

Rozdział  3
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– Oczywiście łosoś i krewetki też są prze-
pyszne. Podobnie jak ostrygi i homary!

– Taaa… dzięki – mruknął Kudłaty. – A zna-
lazłoby się coś mniej... rybnego? 

– Ach, wy szczury lądowe! – roześmiał się 
mężczyzna i wskazał im inny stół. – Befsztyk, 
pieczony indyk, szynka. Wszystko wyśmieni-
te! – mężczyzna nakładał kolejne przysmaki 
na swój talerz. Nagle do bufetu wparowała 
energiczna starsza pani.

– Charlesie McGraw! – krzyknęła 
od progu i w mgnieniu oka stanęła 
obok, zabierając mu talerz.

– Przepraszam państwa za mo-
jego męża – powiedziała. – Cza-

sami na widok jedzenia traci 
nad sobą kontrolę. Jestem 

Mimi McGraw. A to mój 
mąż, C.C. McGraw – 
uśmiechnęła się kobieta.
– Yyy… Miło mi pań-

stwa poznać – bąknął z za-
kłopotaniem Kudłaty. – Ja jestem Kudłaty, a to 
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jest mój… – odwrócił się, żeby przedstawić 
Scooby’ego, ale ten gdzieś zniknął. – Scooby? 
Scooby-Doo, gdzie jesteś? 

Wszyscy zaczęli rozglądać się dookoła i nagle 
spostrzegli Scooby’ego, który nakładał sobie 
na talerz ogromną porcję jedzenia.

– No, to rozumiem! 
Aż się serce radu-
je! – wykrzyknął 
pan McGraw.
– A co człowiek 

bez serca może o tym 
wiedzieć? – zapytał 

ironicznie stojący 
nieopodal męż-

czyzna. Był bar-
dzo chudy i miał 

skwaszoną minę.
– Co? Co pan powiedział? – zapytał surowo 

McGraw.
– Przecież pan słyszał – mruknął mężczyz na. – 

Jest pan bez serca. W najlepszym razie jest 
ono z kamienia, bo inaczej miałby pan więcej 
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zrozumienia dla tych, którzy próbują zarobić 
na życie, prowadząc swoje skromne interesy.

– Bardzo przepraszam – obruszył się McGraw – 
ale czy my się znamy? 

– Nazywam się Floyd 
Mathewson – odparł. – 
Swego czasu pro wa-
dziłem drukarnię. Pro-
sperowała całkiem nie-
źle, dopóki pańskie 
korporacje nie wkro-
czyły na rynek. Przez 
pana moja firma zban-
krutowała!

– Nic na to nie poradzę, że moje przedsię-
biorstwa pokrzyżowały pańskie interesy – od-
powiedział spokojnie McGraw. 

– W takim razie proszę się liczyć z tym, że 
teraz to pańskie interesy zostaną pokrzyżowa-
ne! – ostrzegł go zdenerwowany mężczyzna. 

Fred, Daphne i Velma nadeszli akurat w mo-
mencie, gdy wzburzony Floyd Mathewson wy-
biegał z bufetu.



– Rety! O co im chodziło? – zapytała Velma, 
podchodząc do stołu.

– Eee… chyba o jakieś interesy dotyczące 
kamieni – odparł Kudłaty, a Velma aż otworzy-
ła szerzej oczy ze zdziwienia. 

– No co? Jak według ciebie mam się skupić, 
gdy wokół jest tyle jedzenia? – odparł Kudłaty, 
wzruszając ramionami. 

Tymczasem do bufetu weszła Dorothy Cobb.
– Proszę wybaczyć, że przeszkadzam – po-

wiedziała, podchodząc do zebranych. – Ma 
pani piękny medalion, pani McGraw! 

– Dziękuję, moja droga – uśmiechnęła się 
starsza pani. – To prezent! Mój mąż i ja świę-
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towaliśmy wczoraj rocznicę naszego ślubu. 
A pani to...?

– Nazywam się Dorothy Cobb – odparła Do-
rothy. – Miło mi państwa poznać. 

– To mój mąż, Charles McGraw – powiedzia-
ła pani McGraw.

– Ja chyba znam tę panią… – mruknął 
McGraw. – To ona regularnie pikietuje pod 
moim biurem!

– Przepraszam – przerwała im niespodziewa-
nie pani McGraw, zwracając się do Kudłate-
 go – czy twój pie-
sek zawsze ma taki 
dziwny kolor? 

Wszyscy natych-
miast spojrzeli 
na Scooby’ego, 
który leżał 
na podłodze 
w ką cie sali. Jed-
ną łapą trzymał się 
za brzuch, z drugiej nie wypuszczał talerza 
z przekąskami. 
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– Wszystko w porządku, Scooby? – zapytał 
Kudłaty. – Jesteś cały zielony.

– Myślę, że powinien zaczerpnąć świeżego 
powietrza – stwierdziła pani McGraw. – Może 
wyjdziemy na pokład, zanim zacznie się pokaz 
magii? 

– Ale co z bufetem? – zmartwił się Kudłaty, 
który wcale nie miał ochoty oddalać się od 
stołów zastawionych jedzeniem. W ich pobli-
żu czuł się zdecydowanie lepiej. O chorobie 
morskiej nie było mowy!

– Nie martw się, synu – pocieszył go pan 
McGraw. – Jestem pewien, że tam również 
znajdziesz dla siebie coś smacznego. 
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Rozdział  4

Towarzystwo opuściło bufet i głównymi 
schodami weszło na pokład. Kudłaty 

pomógł Scooby’emu usiąść na jednym z krze-
seł, natomiast Fred, Daphne i Velma stanęli 
przy balustradzie na dziobie. Statek tymcza-
sem powoli wypływał z portu. 

– Och, jak tu pięknie! – powiedziała Daphne, 
oddychając głęboko.

– Mmm, zapach morza zawsze pobudza mnie 
do życia – rozmarzył się McGraw. – O! Widzi-
cie tamten rząd budynków? – spytał, wskazu-
jąc ręką nadbrzeże.
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– Te z kolorowymi światełkami na szczycie? – 
zainteresowała się Velma.

– Owszem – z dumą przytaknął McGraw. – 
Wszystkie należą do mnie. To główna siedziba 
mojej firmy, a jutro nastąpi tam wielki prze-
łom! Rozpocznie się nowa era w biznesie!

– Co ma pan na myśli? – dopytywał się 
Fred.

– Zdradzę wam pewien sekret, moi drodzy – 
szepnął pan McGraw. – Skonstruowałem czip 
komputerowy nowej generacji. Jest tak dosko-
nały, że na zawsze zmieni oblicze światowej 
gospodarki! 

– Charles! – upomniała go pani McGraw. – 
Miałeś o tym nie wspominać! Przecież sam 
mówiłeś, że szpiedzy przemysłowi czają się 
wszędzie!

– Wiem, moja droga. Ale te dzieciaki nie bu-
dzą moich podejrzeń – odparł McGraw. – Mo-
gę im ufać, sobie natomiast… chyba nie za 
bardzo – westchnął i sięgnął do kieszeni swo-
jej marynarki. Wyjął z niej niewielkie pude-
łeczko. Otworzył je i oczom wszystkich ukazał 
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się malutki czarny kwadracik, połyskujący zło-
tymi liniami. 

– U ciebie będzie bezpieczniejszy – zwrócił 
się do żony, która wzięła tajemniczy kwadracik 
i prędko schowała go do torebki.

– Pilnuj go, bo od niego zależy przy-
szłość naszych przedsiębiorstw! – dodał pan 
McGraw.

– To pierwsza rozsądna rzecz, którą zrobiłeś 
dzisiejszego wieczoru – odparła z uśmiechem 
starsza pani.
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– Niemożliwe! C.C. McGraw zrobił coś roz-
sądnego? Chyba pęknę ze śmiechu! – rozległ 
się tuż obok męski głos. Wszyscy odwrócili się 
i ujrzeli… pana Wagnera!

– Wagner?! A co ty tu robisz?! – wykrzyknął 
zdenerwowany McGraw. – Masz tupet! Odkąd 
cię zwolniłem, wciąż mnie śledzisz! Zaraz za-
wołam szefa ochrony! 

– Do usług! – odparł Wagner.
– Co?! Jesteś tu szefem ochrony?! – nie do-

wierzał McGraw. – Przecież zwolniłem cię za 
kradzież poufnych informacji! Zaraz powiem 
o tym kapitanowi!

– Proszę bardzo, biegnij na skargę – odparł 
Wagner. – Nie boję się! Już niebawem to ty 
będziesz dla mnie pracował! – roześmiał się 
złowrogo oficer i zbiegł pod pokład.

– Przepraszam, że musieliście być świadka-
mi tej sceny – zakłopotany McGraw zwrócił 
się do Daphne.

– A jak się czuje wasz piesek? – zapytała pani 
McGraw, próbując zmienić temat.

– Lepiej – odpowiedział Scooby.
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– To dobrze – odparła. – Ja też zwykle po-
trzebuję trochę czasu, zanim stanę na nogi. 

– Ale i tak psom zabiera to więcej czasu! Co 
cztery nogi, to nie dwie! – zażartował Scooby.

– Czasem nawet dwunożnym zabiera to 
całkiem sporo czasu – odparła pani McGraw 
i wskazała ręką Dorothy Cobb, która stała na 
drugim końcu pokładu. Kurczowo trzymała 
się balustrady i chyba nie czuła się najlepiej. 

– Powinniśmy już zejść na dół – zauważyła 
starsza pani. – Niebawem rozpocznie się pokaz 
magii. Może usiądziecie razem 
z nami, moi drodzy? 

– Dziękujemy pani, 
z przyjemnością – od-
parła Daphne. – A co 
to za pokaz?

– Och, to Madame 
Aurora. Słynna wróżka! – po-
wiedziała pani McGraw.

– Szkoda, że wcześniej nie spotkałem tej 
wróżki. Może ostrzegłaby mnie przed atakiem 
choroby morskiej? – zastanawiał się Kudłaty. 
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– To raczej kapitan powinien zasięgnąć jej 
rady, zanim wpuścił ciebie i Scooby’ego na po-
kład! – roześmiała się Daphne.

– Niby po co? – dopytywał się Kudłaty z lek-
ko zdziwioną miną.

– Uprzedziłaby go, że chyba nie ma wystar-
czających zapasów jedzenia dla was dwóch! – 
odparła Daphne, a wszyscy wybuchnęli głoś-
nym śmiechem. 
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Rozdział  5

Ekipa Tajemniczej Spółki i państwo 
McGraw po cichu weszli do ciemnej 

sali teatralnej i zajęli swoje miejsca. Tymcza-
sem na scenie rozpoczął się pokaz magii. Jasny 
snop światła padał wprost na wróżkę. Miała na 
sobie długą pomarańczową szatę i kwiecistą 
chustę owiniętą wokół szyi. Na wprost niej sie-
działa kobieta w ciemnozielonej sukni. Pomię-
dzy nimi stał stół, a na nim kryształowa kula. 

– To musi być Madame Aurora – szepnęła 
z przejęciem Daphne.

– Zanim poznamy przyszłość, zawsze musi-
my najpierw spojrzeć w przeszłość – powie-
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działa tajemniczo Madame Aurora, wpatrując 
się w szklaną kulę.

– Widzę cię stojącą na pokładzie statku. Wy-
glądasz na chorą – zaczęła wróżka. 

– To prawda! Dostałam ataku choroby mor-
skiej, gdy tylko weszłam na pokład – przyzna-
ła zaskoczona kobieta.

– Ale widzę tu coś jeszcze – kontynuowała 
wróżka. – Wkrótce otrzymasz pewną sumę 
pieniędzy.

– Taaak? – zapytała kobieta z wielkim zainte-
resowaniem. 

– Trudno to wyjaśnić, ale widzę tutaj różne 
liczby – mruknęła Madame Aurora.

– To niesamowite! – wykrzyknęła kobieta. – 
W zeszłym tygodniu wygrałam na loterii! Jutro 
mam odebrać nagrodę!

W tym momencie widownia zagrzmiała oklas-
kami, a Madame Aurora ukłoniła się lekko. 

– Kto jeszcze chciałby poznać swoją przy-
szłość?

– Patrzcie na to! – szepnął do dzieciaków pan 
McGraw i odważnie podniósł rękę.



– Tak, panie McGraw? Czym mogę panu słu-
żyć? – zapytała wróżka.

– Zgubiłem coś bardzo cennego – poinfor-
mował pan McGraw. – Czy mogłaby pani po-
móc mi to odnaleźć?

Madame Aurora kiwnęła głową i zaczęła wpa-
trywać się w swoją szklaną kulę. Tymczasem 
McGraw szepnął do przyjaciół:

– Mówię o czipie, który dałem na przecho-
wanie żonie. Przekonajmy się, czy Madame 
Aurora rzeczywiście jest taką świetną wróżką! 
– Taaak, już widzę pańską zgubę – rzekła 
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wróżka. – Aby ją odzyskać, musi pan zwrócić 
się do mężczyzny z czerwoną różą…

– Co?! Kim jest mężczyzna z czerwoną różą? – 
McGraw był wyraźnie zaskoczony. Niespodzie-
wanie na scenę wszedł kapitan Hornsby.

– Myślę, że chodzi o mnie – odparł. – Czer-
wona róża wyhaftowana jest na moim krawa-
cie. Poza tym mam coś, co należy do pana! – 
kapitan sięgnął do kieszeni. – Ktoś znalazł 
pański portfel na pokładzie i oddał mi go tuż 
przed pokazem! 

Pan McGraw przeszukał własne kieszenie.
– No niech mnie! – wykrzyknął. – Ta wróż-

ka ma rację! Nie mam portfela! Dziękuję, Ma-
dame Auroro!

– Ojej! Więc to jednak prawdziwa wróżka! – 
szepnęła Daphne.

– Ale to nie wszystko – ciągnęła Madame Au-
rora. – Widzę, że coś bardzo złego spotka pana 
w najbliższej przyszłości… Widzę nieszczęście 
i ogromny smutek!

– Cóż to takiego? – zapytał przestraszony 
mężczyzna. 



Madame Aurora wstała i podeszła do pań-
stwa McGraw:

– To medalion, który nosi pańska żona! – 
wskazała. 

Pani McGraw chwyciła się za naszyjnik i wy-
krzyknęła: 

– O mój Boże!
– Jeśli nadal będzie go pani nosić, całą rodzi-

nę spotka zły los! – ostrzegła wróżka i dodała: – 
Naszyjnik musi zostać oczyszczony ze złych 
mocy! Proszę go włożyć do mojej czarodziej-
skiej sakiewki, a pomogę zdjąć klątwę!
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Wróżka wyjęła z kieszeni mały woreczek 
ze srebrnego mieniącego się materiału. 

– No dalej, Mimi! – ponaglał pan McGraw.
– Ale Charles... – zaprotestowała jego żona.
– Żadnych „ale”, Mimi! – stanowczo powie-

dział McGraw. – Wróżka wiedziała o moim 
portfelu, więc lepiej nie ryzykujmy!

Pani McGraw wyglądała na zmartwioną, ale 
posłusznie zdjęła naszyjnik i oddała go wróżce. 
Madame Aurora wróciła na scenę. Umieściła 
woreczek za szklaną kulą, która nagle rozbłys-
ła, a wokół niej buchnęły kłęby białego dymu. 
Madame Aurora, pochylona nad szklaną kulą, 
szeptała jakieś zaklęcia. Nagle wszystko ustało. 

– Pani medalion jest już oczyszczony ze 
złych mocy – oświadczyła wróżka. – Kapitanie 
Hornsby, proszę podać pani McGraw naszyj-
nik. Panie i panowie, dziękuję za miły wieczór – 
powiedziała wróżka, pospiesznie opuszczając 
scenę. 

– Wielkie brawa! – powiedział z uznaniem 
kapitan Hornsby, wręczając pani McGraw 
srebrny woreczek.
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Pani McGraw wyjęła z niego swój naszyjnik. 
Nagle krzyknęła przerażona.

– Co się stało, moja droga? – zapytał pan 
McGraw. 

– Charles, medalion jest pusty! – zaszlochała 
jego żona.

– Oczywiście, że jest pusty – odparł McGraw. – 
Przecież dałem ci go dopiero wczoraj. Czyżbyś 
zdążyła już włożyć do niego moje zdjęcie? 

– Tam nie było zdjęcia, Charles! – płakała pa-
ni McGraw. – Włożyłam tam czip, który dałeś 
mi na przechowanie. Próbowałam powiedzieć 
ci to już wcześniej! 



– Ta wróżka jest złodziejką! Zatrzymajcie ją! – 
wrzasnął pan McGraw. – Kapitanie Hornsby, 
proszę ją natychmiast odnaleźć i odzyskać mój 
czip! Jeśli pan tego nie zrobi, będę skończony! 
A wtedy osobiście dopilnuję, żeby ani pan, ani 
ten statek już nigdy nie wypłynął na morze! 

– Oto zadanie dla nas! – wykrzyknął Fred. – 
Proszę się o nic nie martwić, panie McGraw. 
Tajemnicza Spółka wkracza do akcji!
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Rozdział  6

Nie mamy czasu do stracenia! Po-
dzielmy się zadaniami – zadecydował 

Fred. – Daphne i ja przeszukamy teatr. 
– Scooby i ja sprawdzimy bufet! – zapropo-

nował ochoczo Kudłaty. 
Fred, Daphne i Velma spojrzeli na niego groź-

nie.
– No co?! Przecież nawet wróżki muszą kie-

dyś jeść, prawda? – obruszył się Kudłaty.
– Wy dwaj pójdziecie ze mną – rozkazała 

Velma. – Przeszukamy garderobę! Może tam 
znajdziemy jakiś ślad, który doprowadzi nas 
do Madame Aurory. 

–
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– Spotkamy się za godzinę na górnym pokła-
dzie – powiedział Fred. – A teraz bierzmy się 
do roboty!

Fred i Daphne zaczęli rozglądać się po sali 
teatralnej, Velma, Kudłaty i Scooby weszli zaś 
za kulisy. Po chwili znaleźli tam niewielkie po-
mieszczenie służące za garderobę. Po jednej 
stronie pokoju stał stół oraz wielkie lustro oto-
czone świecącymi żarówkami. 

– To musi być jej toaletka! – Velma spojrzała 
w lustro i zobaczyła odbijającą się w nim kwie-
cistą zasłonę, która poruszała się niepokojąco. 
Odsłoniła ją gwałtownie i… 

– Aaa! – Scooby i Kudłaty wrzasnęli.
– Co to ma znaczyć? – rozzłościła się Velma. 
– Nnnic… – pisnął Kudłaty. – Wrzasnęli-

śmy… tak tylko… na wypadek gdyby był tam 
jakiś potwór albo coś… no wiesz!

Tymczasem Velma zajrzała do małej szaf-
ki ukrytej za zasłoną. Była pusta. Zaciągając 
z powrotem zasłonę, zauważyła też, że jej ka-
wałek jest odcięty. 

– To dziwne. Po co komuś kawałek zasłony? 
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Hm... czemu ten materiał wydaje mi się znajo-
my? – zastanawiała się głośno Velma.

– Ej, może szklana kula 
będzie znała odpo-
wiedź? – zasugero-
wał Kudłaty.

– Rety, no jasne! – 
wykrzyknęła Velma. 

– Co takiego? – 
zapytał Kudłaty.

– Już wiem, gdzie 
wcześniej widziałam ten 
materiał! – powiedziała Velma. – To chusta 
Madame Aurory!

– Tak bardzo jej się podobała, że poprosiła 
kapitana Hornsby’ego, aby zasłony w jej gar-
derobie uszyto z takiego samego materiału? – 
zdziwił się Kudłaty. 

– Podejrzewam, że ona wcale nie jest żadną 
wróżką – stwierdziła Velma – a swój kostium 
przygotowywała w pośpiechu! Musimy natych-
miast powiedzieć o tym Fredowi i Daphne! 
Chodźmy ich poszukać!
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Kudłaty, Scooby-Doo i Velma wyszli z garde-
roby, udając się na scenę. Teatr już opustoszał, 
ale szklana kula Madame Aurory nadal stała 
na stole. Kudłaty i Scooby postanowili przyj-
rzeć się jej z bliska. 

– Hej, Scooby! – zawołał Kudłaty. – Usiądź tu, 
a ja przepowiem ci przyszłość – zaproponował 
i zaczął się uporczywie wpatrywać w kulę.

 – O kurczę, widzę wspaniałe rzeczy! Na przy-
kład dłuuugi stół z mnóstwem jedzenia. Widzę 
talerze pełne zapiekanek, prażonej kukurydzy 
i czipsów paprykowych… Widzę jeszcze, że... 
Widzę... że ktoś za tobą stoi!!! 

– O rany!!! – wykrzyknął Scooby. – Przecież 
to Madame Zasłona!

– Oddajcie moją szklaną kulę! Albo rzucę na 
was klątwę! – zaskrzeczała czarownica. 

– Rety, uciekajmy stąd, Scooby!!! – zapisz-
czał Kudłaty i zerwał się z krzesła, a Madame 
Aurora rzuciła się za nimi w pościg. Najpierw 
goniła ich po całej scenie, a potem wąskimi 
korytarzami wzdłuż i wszerz statku. W końcu 
Kudłaty i Scooby trafili na otwarte drzwi do 
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pomieszczenia dla załogi. Weszli do środka, 
zamknęli dokładnie drzwi i zapalili w środku 
małą lampkę. 

– Chyba ją zgubiliśmy… – z ulgą wysapał 
Kudłaty i wtedy usłyszeli jakieś chrobotanie 
przy drzwiach, a potem oddalający się złowro-
gi śmiech uciekającej korytarzem wróżki. Po 
chwili zapadła cisza.

– Znalazła naszą kryjówkę! Musimy uciekać, 
zanim tu wróci i pozamienia nas w ropuchy! – 
panikował Kudłaty. Próbował otworzyć drzwi, 
ale okazało się, że są zamknięte na klucz.

– To koniec! Jesteśmy uwięzieni!!! Żegnajcie, 
przyjaciele! Żegnajcie, czipsy paprykowe!
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– Raaatuuunkuuu! – zaszczekał Scooby. 
Kudłaty i Scooby, przygnębieni, usiedli na 

podłodze. 
– Kurczę, czemu za każdym razem, gdy 

wpadniemy w pułapkę, robię się nagle strasz-
nie głodny? – zastanawiał się Kudłaty. – Mój 
żołądek chyba czuje, że już nigdy więcej nic 
nie zjem…
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Nagle Scooby czujnie nadstawił uszu… 
zupełnie jakby coś usłyszał.

– Hej, kolego, wszystko okej? – zapytał Kud-
łaty.

– Pomocy! – zaczął szczekać Scooby. – Jeste-
śmy tutaj!

– To na nic, Scooby – westchnął Kudłaty. – 
Spójrzmy prawdzie w oczy, jesteśmy tu uwię-
zieni. I nikt nas nigdy nie znajdzie! Umrzemy 
z głodu i wycieńczenia! – szlochał.

Ale Scooby znów nadstawił uszu. Przy 
drzwiach ponownie rozległo się chrobotanie, 
aż wreszcie… drzwi otworzyły się!

Rozdział  7
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W progu stanęli Daphne, Fred, Velma oraz 
kapitan Hornsby.

– Kudłaty! Scooby! – za-
wołała Daphne.

– Daphne! – szczek-
nął Scooby, po czym 
stanął na dwóch ła-
pach i dał jej wielkie-
go buziaka. 

– Wszędzie was szukaliśmy! – powiedział 
Fred.

– Przez cały czas byliśmy tutaj! – odparł Kud-
łaty. – Bez jedzenia i picia! Ile to trwało? Dwa 
dni? Tydzień?

– Jakieś 5 minut – roześmiała się Velma.
– Ale jak to się stało, że zostaliście zamknięci 

w tej kajucie? – zapytał kapitan Hornsby. 
– Madame Aurora nas tutaj uwięziła! – wy-

jaśnił Kudłaty.
– A co wy tu właściwie robiliście? – dopyty-

wała się Daphne.
– Nnno… ten… szukaliśmy najkrótszej dro-

gi do kuchni! – jąkał się Kudłaty. 



– A niby jak zamierzaliście ją znaleźć? – spy-
tała Velma.

– Na mapie! Wisi na drzwiach! – odpowie-
dział Kudłaty.

– Ale tu nie było nigdy żadnej mapy! – zdzi-
wił się kapitan Hornsby. Dla pewności posta-
nowił to jednak sprawdzić. 

– To zabawne – mruknął. – Faktycznie wisi 
tu mapa z zaznaczoną drogą do teatru i garde-
roby.

– Zabawne, co? – zachichotał Kudłaty. – 
O rany, chyba pęknę ze śmiechu! Ja nie mogę! 
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Ha, ha, ha! – rechotali ze Scoobym, ale nagle 
Kudłaty zamilkł. – Eee… zaraz, chyba jednak 
nie łapię...

– Ojej, Kudłaty! Kapitanowi chodzi o to, że 
ta mapa na drzwiach to dość niezwykła spra-
wa – tłumaczyła Daphne. – Przecież załoga nie 
potrzebuje mapy, żeby wiedzieć, jak poruszać 
się po statku.

– Zwłaszcza takiej mapy, która pokazuje dro-
gę do garderoby! – dodała Velma. 

– To jest ważny trop, moi drodzy! – stwier-
dził Fred.

Nagle Scooby znów zastrzygł uszami – wark-
nął i przekrzywił głowę, jakby czegoś nasłu-
chiwał.

– O co chodzi, Scooby? – spytał Kudłaty.
– Ćśśś... – warknął. – Słuchajcie! 
Gdzieś w kajucie słychać było cichutki od-

głos przypominający trzeszczenie zepsutego 
radia.

– Mam wrażenie, że dźwięk dochodzi spo-
między tych ubrań – powiedziała Daphne, 
a jej towarzysze zaczęli je przeszukiwać.



– Znalazłam! – wykrzyknęła Velma, trzyma-
jąc w dłoni niewielkie pudełko z doczepioną 
malutką słuchawką. 

– Co to jest? – zapytał Kudłaty.
– Nadajnik radiowy – powiedziała Velma.
– Aha, taki żeby nikt cię nie przyłapał pod-

czas słuchania meczu piłkarskiego? – spytał 
Kudłaty.

– Albo do porozumiewania się z kimś tak, że-
by nikt tego nie zauważył! – powiedział Fred. 

– Teraz, kiedy mamy ten dowód – powiedzia-
ła Velma – czuję, że los naszej fałszywej wróżki 
jest przesądzony!

– Velma ma rację – przyznał Fred. – Czas za-
stawić na nią pułapkę!



50

Jedynym sposobem na to, żeby Madame 
Aurora wyszła z ukrycia, jest przekona-

nie jej, że ukradła panu McGraw niewłaściwy 
czip – stwierdził Fred. – I dlatego będziemy 
potrzebowali pańskiej pomocy, kapitanie 
Hornsby.

– Co mam robić? – spytał kapitan. 
– Proszę ogłosić, że Madame Aurora posta-

nowiła dać specjalny pokaz magii – za 10 mi-
nut w sali teatralnej – powiedział Fred.

– A ja zadbam o to, żeby sprowadzić tam 
państwa McGraw – dodała Velma i wyszła ra-
zem z kapitanem.

Rozdział  8

–
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– Oto nasz plan... – zaczął Fred.
– Chwileczkę, Fred! – jęknął Kudłaty. – Jeśli 

twój plan przewiduje, że ja i Scooby mamy się 
zbliżać do tej szalonej czarownicy, to lepiej na 
nas nie licz! Ledwo uszliśmy z życiem!

– Przecież nawet nie wysłuchaliście planu do 
końca – powiedziała Daphne.

– To bez znaczenia – mruknął Kudłaty. – 
Nie ma mowy, żebym kolejny raz dał się w to 
wciągnąć. Za duże ryzyko!

– A ty, Scooby-Doo? – zapytała przymilnie 
Daphne. – Pomógłbyś nam w zamian za... no, 
powiedzmy… scoobychrupkę? 

– Hm... no nie wiem – ociągał się Scooby, 
łakomie spoglądając na ulubiony przysmak.

– A widzicie? Mówiłem! – cieszył się Kudła-
ty. – Nie możecie nic zrobić, żeby Scooby zmie-
nił zdanie!

– A może za dwie scoobychrupki? – kusiła 
dalej Daphne.

– Zgoda! – szczeknął uradowany, a Daphne 
podrzuciła wysoko dwie chrupki, które Scoo-
by natychmiast pożarł. 
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– Ech, sprzedał się za dwie scoobychrupki... – 
westchnął z niesmakiem 

Kudłaty.
– Oto nasz plan – 
mówił Fred. – Scoo-
by-Doo, ty będziesz 

udawał Madame 
Aurorę. Ty, Kudła-

ty, spróbujesz naślado-
wać jej głos zza kurtyny. To po-

winno ją zwabić na scenę i wtedy ją złapiemy.
– Zaprowadzę Scooby’ego do garderoby, że-

by się przygotował – powiedziała Daphne.
– Kudłaty, ty pójdziesz ze mną – postanowił 

Fred.
Kilka minut później Velma przyprowadziła 

do sali teatralnej państwa McGraw w towarzys-
twie kapitana Hornsby’ego. Za nimi podążało 
kilku innych pasażerów. 

– Mam nadzieję, że ten wasz plan zadziała – 
mruknął pan McGraw. – Chociaż… nie mogę 
sobie wyobrazić, żeby grupa dzieciaków była 
w stanie złapać szpiega przemysłowego!
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– Charles, przecież mówiłeś wcześniej, że 
masz dobre przeczucia i ufasz tym młodym 
ludziom – przypomniała mu pani McGraw. – 
Dajmy im szansę! 

– Niech im będzie! – zgodził się wreszcie pan 
McGraw. – Co mamy robić?

– Usiądźcie tam, gdzie poprzednio, i czekaj-
cie na nasz znak – poprosiła Velma, która nie 
odstępowała ich ani na krok. Na scenie poja-
wił się kapitan Hornsby. 

– Panie i panowie, powitajmy ponownie na-
szą ulubioną wróżkę, Madame Auro-
rę! – zapowiedział uroczyście.

Scooby-Doo chwiejnym kro-
kiem wyszedł na scenę. 
Wyglądał naprawdę ko-
micznie! Na głowie miał 
kwiecistą zasłonę z gar-
deroby, szatę wróżki sta-
nowił zaś wielki ręcznik 
kąpielowy. Scooby ukłonił się 
publiczności tak nisko, że jego chusta prawie 
wylądowała na podłodze. Próbując złapać chu-
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stę, niemal zgubił ręcznik. Jednak po krótkiej 
szamotaninie doprowadził się do porządku. 

– No dobra, panie i panowie… – zaczął Kud-
łaty zza kurtyny, próbując mówić głosem wróż-
ki. – Nooo… to ten… Kto z was chce usłyszeć 
przepowiednię?

Pan McGraw podniósł wysoko rękę i stanął 
tuż przy scenie. Tymczasem Scooby w chu-
ście opadającej na jedno oko gapił się uparcie 
w kryształową kulę. Kudłaty zaczął mówić:

– O rany! To znaczy… chciałem powie-
dzieć… o kurczę! Chyba stracił pan coś bar-
dzo cennego.

– A właśnie, że nie! – wykrzyknął ze śmie-
chem McGraw. – Myślałem, że to zgubiłem, 
ale odnalazło się! Proszę bardzo! Jest tutaj! – 
sięgnął do kieszeni i wyciągnął pudełeczko.

– To niemożliwe! – wrzasnął ktoś z ostatnie-
go rzędu. 

Była to oczekiwana przez wszystkich Mada-
me Aurora! Jednym susem wbiegła na scenę.

– Nie oszukasz mnie, McGraw! Mam twój 
czip i dobrze o tym wiesz! – zawołała ze złością.



– Też tak myślałem, droga Auroro – odparł 
pan McGraw. – Ale się myliłem! Okazało się 
bowiem, że oddałem żonie na przechowanie 
niewłaściwy czip!

– Teraz!!! – syknął Fred do Kudłatego za kur-
tyną.

– Teraz!!! – wrzasnął trochę za głośno Kudła-
ty głosem wróżki. 

Madame Aurora odwróciła się gwałtownie, 
a Fred i Kudłaty wbiegli na scenę. Fred zła-
pał pelerynę Scooby’ego i próbował zarzucić 
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ją na wróżkę. Ta jednak uskoczyła i popchnę-
ła Scooby’ego w kierunku stołu z kryształo-
wą kulą, która stoczyła się na podłogę. Wtedy 
Scooby, straciwszy równowagę, wpadł na to-
czącą się po scenie kulę. Przez dobrą chwilę 
jeździł na niej w kółko, rozpaczliwie przebie-
rając łapami.

– Pomocy, Kudłaty! – krzyczał raz po raz, 
okrążając scenę jak szalony. – Raaatunkuuu, 
nie mogę się zatrzymaaać! Pomocy!!!

– Aaa!!! – Kudłaty 
i Fred w ostatniej 
chwili uskoczyli mu 
z drogi. A biedny 
Scooby nie prze-
s ta wał kręcić się 
w kół ko. 
Madame Aurora 

rzuciła się do uciecz-
ki, ale Scooby okazał 

się zdecydowanie szyb-
szy! Z impetem wpadł na wróżkę i przeturlał 
się po niej kilka razy. 
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Madame Aurora jęknęła żałośnie.
– Brawo, Scooby-Doo! – krzyknął Kudłaty. – 

Udało ci się! Jesteś mistrzem pościgu!
– A teraz zobaczmy, kto naprawdę kryje się 

pod tym przebraniem! – powiedział Fred.
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Wszyscy zgromadzili się wokół leżącej 
na scenie Madame Aurory.

– Może pan dostąpi tego zaszczytu, panie 
McGraw? – zaproponował Fred.

– Z wielką przyjemnością! – ucieszył się pan 
McGraw. Mocno chwycił kwiecistą chustę i po-
ciągnął, razem z nią zrywając maskę z twarzy 
fałszywej wróżki.

– No proszę! Floyd Mathewson we własnej 
osobie! – wykrzyknął kapitan Hornsby.

– Tak jak podejrzewaliśmy – westchnęła głoś-
no Velma.

Rozdział  9
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– Naprawdę? – zdziwiła się pani McGraw. – 
Ale skąd wiedzieliście?

– To nie było łatwe – zaczęła Daphne. – Wie-
dzieliśmy, że na statku jest wiele 
osób, które mają z pani mężem 
rachunki do wyrównania. 

– A kiedy znaleźliśmy kwieci-
stą zasłonę w garderobie tea-
tralnej, domyśliliśmy się, że 
ktoś podszywa się pod Ma-
dame Aurorę! – dodała 
Velma. 

– Początkowo podejrzewa-
liś my Dorothy Cobb – powiedział Fred. – 
Była bardzo zaangażowana w działalność 
S.L.N. i miała zamiar pokrzyżować plany pa-
na McGraw.

– Ale przecież podczas przedstawienia bie-
daczka dostała ataku choroby morskiej – wtrą-
ciła Daphne. – Widzieliśmy ją, kiedy schodzi-
liśmy pod pokład, pamiętacie? 

– Racja – potwierdził pan McGraw.
– Pozostali więc Floyd Mathewson i pan Wag-
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ner – ciągnęła Velma. – Następną wskazówką 
była mapa z zaznaczoną drogą do teatru.

– Stwierdziliśmy, że ktoś, kto tak jak Wagner 
jest członkiem załogi, nie potrzebuje mapy – 
powiedział Fred. – Wszystko więc wskazywa-
ło na to, że naszą fałszywą wróżką jest Floyd 
Mathewson. 

– Ale wtedy uświadomiliśmy sobie, że na-
rysować tę mapę mógł jedynie ktoś, kto do-
brze zna statek – powiedziała Daphne – i że 
ta sama osoba miała dostęp do poufnych in-
formacji o pasażerach. Ten ktoś miał również 
możliwość powiadomienia prawdziwej wróżki 
Aurory, że jej przedstawienie zostało odwo-
łane. Wtedy fałszywa Madame Aurora, czyli 
Floyd Mathewson, mogła zająć jej miejsce! 

– Oczywiście tym pomocnikiem był pan 
Wagner! – wykrzyknął kapitan Hornsby. – Ale 
skąd mieli tyle informacji o moich gościach?

– Wagner podsłuchiwał pańskie rozmowy 
z pasażerami wchodzącymi na pokład – wy-
jaśnił Fred. – Przez swój mininadajnik przeka-
zywał te informacje Mathewsonowi, który po-
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tem wykorzystał je w czasie swoich pokazów 
magii.

– W ten sam sposób nasi spryciarze musieli 
się dowiedzieć, gdzie jest ukryty czip – odpar-
ła pani McGraw. – Floyd pewnie słyszał, jak 
mówiłam kapitanowi o medalionie!

– Wcześniej jednak sięgnął do kieszeni pana 
McGraw, żeby zwędzić jego portfel – dodała 
Velma. 

– A gdy Mathewson dostał od pani medalion – 
ciągnęła Daphne – użył świecącej kuli i gęste-
go dymu, żeby odwrócić naszą uwagę. Niepo-
strzeżenie otworzył sakiewkę i wyjął czip!

– Powinien pan odszukać tego niegodziwego 



62

Wagnera, kapitanie – powiedziała z przejęciem 
pani McGraw. 

– To statek na pełnym morzu, moja droga – 
roześmiał się kapitan Hornsby. – Ten łotr dale-
ko nie ucieknie!

– Pan również się stąd nie ruszy, panie Ma-
thewson, póki nie odda mi pan mojego czipa – 
stanowczo powiedział pan McGraw.

Floyd Mathewson z wyraźnym ociąganiem 
sięgnął do kieszeni. 

– Ale skoro to nie jest ten prawdziwy czip, 
to o co ta cała afera? – próbował się bronić 
Mathewson.

– Obawiam się, że wprowadziłem pana 
w błąd – uśmiechnął się C.C. McGraw. – To 
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prawdziwy czip! Mój najnowszy wynalazek, je-
dyny w swoim rodzaju – dodał z dumą. 

Następnie pan McGraw zwrócił się do człon-
ków Tajemniczej Spółki: 

– Dzieciaki, jestem winien wam i waszemu 
psu wielkie podziękowania! Przede wszystkim 
chcę, żebyście wiedzieli, że zamierzam umieś-
cić ten genialny czip w najnowszym, najszyb-
szym i najbardziej inteligentnym komputerze 
świata, który nazwę… Scooby 1000. 

– Zapomniał pan o jednej ważnej rzeczy – 
mruknął Kudłaty.

– Niby jakiej? – zdziwił się pan McGraw.
– Scooby 1000 będzie nie 

tylko najszybszy i najno-
wocześniejszy, ale przede 
wszystkim: najgłodniej-
szy! – zażartował Kud-
łaty, a wszyscy zaczęli 
się śmiać, patrząc na 
Scooby’ego.

– Scooby-Dooby-Doo! – 
zaszczekał Scooby, machając ogonem.



Kiedy James Gelsey był jeszcze małym 
chłopcem, każdego dnia wracał biegiem ze 
szkoły, odrabiał lekcje i zasiadał przed te-
lewizorem, żeby obejrzeć swoją ulubioną 
kreskówkę o przygodach Scooby’ego i Ta-
jemniczej Spółki.

Dziś, choć jest już dorosłym człowiekiem, 
mężem i ojcem dwóch córek, nadal uwiel-
bia kreskówki o Scoobym. I dlatego pisze 
o nim książki!

Ma też prawdziwego psa o imieniu Scooby, 
który ponad wszystko uwielbia przepyszne 
scoobychrupki! 

O autorze



Tu kupisz ksi¹¿ki z serii SCOOBY-DOO: 
www.siedmioróg.pl

WYGLĄDA NA TO, ¿E ZNÓW MAMY JAKĄŚ ZAGADKĘ 
      DO ROZWIĄZANIA!

            szyscy na pok³ad! Tajemnicza 
Spó³ka wyrusza w rejs statkiem 
kapitana Hornsby’ego.

Scooby i jego przyjaciele musz¹ 
poznaæ tajemnicê Madame Aurory – wró¿ki, która 
nazbyt dok³adnie przewiduje przysz³oœæ i, co wiêcej, 
bardziej ni¿ wró¿bami interesuje siê pewnym 
medalionem oraz czipem komputerowym. Czy¿ nie 
jest to podejrzane? Tajemnicza Spó³ka postanawia 
dowiedzieæ siê, kto tak naprawdê 
kryje siê za szklan¹ kul¹!
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