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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? 
Scooby-Doo i Tajemnicza Spółka zapraszają Cię do za-
bawy! Czytając Notatnik Młodego Detektywa, możesz 
samodzielnie rozwiązać zagadkę Potwora z Telewizora!

Jest piękny, słoneczny dzień. Idziesz na obiad 
do baru „Naleśnikowy Raj”. Zwykle nie jadasz 
na obiad naleśników, ale wiesz, że właśnie w tym 
barze masz dzisiaj szansę spotkać Scooby’ego 
i jego przyjaciół. Spotkanie z członkami Tajem-
niczej Spółki może być dla Ciebie początkiem 
kolejnej wspaniałej przygody – dla takiej przy-
gody warto choć na chwilę zapomnieć o zdro-
wym odżywianiu.

NALEŒNIKOWY
RAJ

w „NAlEśNIkOwYM RAJU”



Mimo że jeszcze nigdy nie byłeś w „Naleśni-
kowym Raju”, od razu rozpoznajesz to miejsce: 
bar ma kształt dużego, ba, ogromnego stosu na-
leśników. Członkowie Tajemniczej Spółki cze-
kają na Ciebie przed wejściem. 

– Cześć! – wita Cię Fred. – Fajnie, że przy-
szedłeś.

– Chodźmy już do środka – pogania Kudłaty. – 
Scooby i ja umieramy z głodu!
Śmiejesz się, bo wiesz, że Scooby i Kudłaty 

zawsze są głodni.
Wchodzicie do baru i zajmujecie miejsca 

przy dużym stole. Kelnerka wręcza każdemu 
menu.

– O rany! Nigdy bym nie przypuszczał, że 
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może być aż tyle rodzajów naleśników – dziwi 
się Kudłaty. – Spójrz, Scooby! Mają tu nawet 
naleśniki z kremem kokosowym!

– Bleee! – krzywi się Scooby.
– A co myślisz o nadzieniu pomarańczowo-

-czekoladowym albo o naleśnikach z masłem 
orzechowym? – pyta Kudłaty.

Po chwili namysłu Scooby przecząco kręci 
głową.

–  A na co miałbyś ochotę? – ponagla go 
Daphne.

– Zjadłbym... naleśniki scoobychrupkowe! – 
Scooby uśmiecha się z rozmarzeniem.

– Bardzo zabawne, Scooby – mówi Velma. – 
Obawiam się, że nic takiego nie istnieje. Może 
poprosimy o radę kelnerkę?

Gdy kobieta podchodzi do stolika, żeby przy-
jąć zamówienie, Fred pyta ją, co może im po-
lecić.

– No cóż, na przykład prezenter Kanału Trze-
ciego, który jest naszym stałym gościem, naj-
bardziej wychwala naleśniki z jagodami i mio-
dem – mówi kelnerka.

– Tylko nie to! – wzdryga się Kudłaty. – Nie 
tknąłbym niczego, co jadają pracownicy tele-
wizji.

Daphne dostrzega Twoją zdumioną minę.
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– Nie przejmuj się tym, co on mówi – zwraca 
się do Ciebie. – Kudłaty od czasu naszej ostat-
niej przygody ma uraz do pracowników telewizji. 

– To była naprawdę trudna zagadka – dodaje 
Fred. – Gdybyś był tam z nami, pewnie mógł-
byś nam pomóc.

– Mam pomysł – mówi do Ciebie Velma. – 
Może przejrzysz nasz Notatnik Młodego De-
tektywa i spróbujesz samodzielnie rozwiązać tę 
zagadkę?

– Super! Bardzo chętnie! – z radością przyj-
mujesz propozycję Tajemniczej Spółki.

Daphne wyciąga z torebki niewielki notes 
i wręcza Ci go.
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– Oto nasz notatnik. Opisałam tu naszą ostat-
nią przygodę. Aby Ci ułatwić zadanie, wprowa-
dziliśmy specjalne oznaczenia.

– Kiedy zobaczysz takie upiorne , 
to znaczy, że spotkałeś podejrzanego – spieszy 
z wyjaśnieniem Velma. – Natomiast symbol  

 ma Ci dać do zrozumienia, że trafi łeś na 
poszlakę, czyli na jeden z kluczy do rozwiąza-
nia zagadki.

– Od czasu do czasu będziemy także zada-
wać pytania, które nie tylko pomogą Ci upo-
rządkować spostrzeżenia, ale również zrobić 
notatki – dodaje Fred. – Zapisuj wszystko do-
kładnie w swoim notatniku.
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– Czy mogę już przyjąć zamówienie? – pyta 
kelnerka.

Daphne, Velma i Fred patrzą pytająco na 
Kudłatego i Scooby’ego, którzy wciąż zawzięcie 
dyskutują na temat menu.

–  Słuchaj, Scooby – mówi Kudłaty – jeśli 
weźmiemy naleśniki z bananami i wiórkami 
czekoladowymi, to już nie damy rady zjeść na-
leśników z arbuzem i pralinkami.

– Proszę nam dać jeszcze kilka minut – zwra-
ca się Daphne do kelnerki.

–  Będziesz mieć wystarczająco dużo czasu 
na zapoznanie się z naszą ostatnią przygodą – 
mówi do Ciebie Velma. – Wygląda na to, że 
trochę tu jeszcze posiedzimy.

Otwierasz Notatnik Młodego Detektywa i za -
czynasz czytać opowieść Na tropie Potwora 
z Telewizora.
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rety! 
Właściciel Kanału Ósmego, 
Digby Rostow, któregoś dnia 

zaczął otrzymywać tajemnicze listy 
z pogróżkami. Następnie w siedzibie jego stacji 

pojawiło się przerażające stworzenie 
z telewizorem zamiast głowy. Od tej chwili 

rozpoczęły się zakłócenia w emisji programów. 
Najwyraźniej ktoś zamierzał doprowadzić 
do upadku stacji telewizyjnej pana Rostowa! 

W tej sytuacji może pomóc tylko 
Tajemnicza Spółka! Przeczytaj 
Notatnik Młodego Detektywa 

i zmierz się z Potworem 
z Telewizora.

O
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