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Czy chciałbyś wcielić się w rolę Młodego Detektywa? 
Przeczytaj notatnik Tajemniczej Spółki, a odpowiedzi 
na ich pytania zapisz w swoim własnym notesie. Znaj-
dziesz go na stronie internetowej www.siedmiorog.pl.

w przydrożnej kawiarni 

Wracasz z rodzicami z wakacyjnej wycieczki. 
Po drodze zatrzymujecie się na stacji benzyno-
wej. Tuż obok znajduje się warsztat samochodo-
wy, a przed nim przeróżne pojazdy. Jeden z nich 
wydaje Ci się dziwnie znajomy – kolorowe wzory 
na jaskrawozielonym lakierze i jakiś napis. Pod-
chodzisz bliżej. Przecież to Wehikuł Tajemnic! 

– Ale numer! – nie możesz się nadziwić i aż 
podskakujesz z wrażenia. 
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Trudno Ci uwierzyć, że naprawdę widzisz fur-
gonetkę należącą do Tajemniczej Spółki. Tym 
bardziej że pojazd jest rozebrany na części, 
a jego właścicieli nigdzie w pobliżu nie widać. 
Gdzie oni się mogą podziewać?

Nagle słyszysz znajome głosy:
– Hej, szukasz kogoś? 
– Może nas? Jesteśmy tutaj! 
To Velma i Daphne! Odwracasz się i widzisz 

członków Tajemniczej Spółki siedzących przy 
jednym ze stołów w przydrożnej kawiarni.

– Cześć! – mówisz, podchodząc do grupy przy-
jaciół. – Co tu robicie?

Pierwszy odzywa się Kudłaty: 
– Jak to co? Czekamy na jedzenie. Jestem tak 

głodny, że mógłbym zjeść kanapkę wielkości 
tego stołu. Mmm! Co byś powiedział na taką 
kanapkę, Scooby?

Siedzący obok Scooby-Doo zamaszyście się 
oblizuje:

– Mniam! 
– Właśnie wracamy z wakacji. Ale mieliśmy 

przygody… – zaczyna Kudłaty.
Do stolika podchodzi kelner. Kudłaty natych-

miast przerywa opowieść i zwraca się do niego:
– Czy mają państwo kanapki… eee… tak 

duże jak ten stół?



Kelner patrzy na Kudłatego jak na wariata:
 – Nie, mamy tylko zwykłe kanapki – odpo-

wiada z oburzeniem.
Scooby robi smutną minę. 
– W takim razie poprosimy o takie kanapki, 

jakie są. Byle dużo! – składa zamówienie Kud-
łaty. – Bardzo dużo!

– Byliśmy na północno-zachodnim wybrzeżu 
Oceanu Spokojnego – mówi Fred, wyręczając 
w opowiadaniu przyjaciela zbyt pochłoniętego 
oczekiwaniem na kanapki. – To kawał drogi 
stąd, postanowiliśmy więc przed dalszą jazdą 
oddać Wehikuł Tajemnic do przeglądu.
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– Podczas tej podróży spotkała nas niezwykła 
przygoda – mówi Daphne. – Szkoda, że Cię tam 
z nami nie było. Mógłbyś nam pomóc rozwiązać 
pewną zagadkę. Masz ochotę posłuchać o tym, 
co nas spotkało?

– Pewnie! – odpowiadasz i siadasz przy stoliku.
Kelner stawia przed Kudłatym i Scoobym 

ogromną tacę kanapek:
– Sto trzydzieści cztery kanapki – oświadcza 

z dumą. 
– Tylko sto trzydzieści cztery? – śmieje się 

Velma. – To znaczy, że wcale nie jesteście dziś 
tak bardzo głodni! – zwraca się do Scooby’ego 
i Kudłatego.

– Przecież to dopiero przekąska przed daniem 
głównym – protestuje Kudłaty.

– Wracając do naszej przygody – zwraca się do 
Ciebie Fred – założę się, że mógłbyś nam po-
móc uporać się z tą ostatnią tajemnicą znacznie 
szybciej.

Uśmiechasz się, bo rzeczywiście jesteś cał-
kiem niezły w rozwiązywaniu zagadek.

– Mam pomysł! – mówi Daphne. – Opowiemy 
Ci, co nam się przydarzyło, a Ty spróbujesz sam 
znaleźć rozwiązanie tej zagadki! Co Ty na to?

– Super! Bardzo chętnie! – cieszysz się ze zło-
żonej propozycji.
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– Mamy nawet coś, co może Ci pomóc – mówi 
Fred i wręcza Ci niewielki kołonotatnik w czer-
wonej okładce.

– To są nasze zapiski dotyczące tej sprawy. 
Nazwaliśmy je Na tropie Zaginionego Drwala. 
Zawsze opisujemy nasze przygody w Notatniku 
Młodego Detektywa – wyjaśnia Daphne. – No-
tujemy, kogo spotykamy, jakie odkrywamy po-
szlaki i wszystko to, co wydaje nam się ważne 
podczas prowadzenia śledztwa.

– Wystarczy, że przeczytasz nasz Notatnik 
Młodego Detektywa i zwrócisz uwagę na spe-
cjalne oznaczenia, które umieściliśmy w tekście – 
mówi Velma. – Kiedy dostrzeżesz te , 
to znaczy, że spotkałeś podejrzanego, a gdy zoba-
czysz tę , możesz być pewien, że opisywa-
ne wydarzenie jest wskazówką do rozwiązania 
zagadki.

– Notatnik Młodego Detektywa podzielony 
jest na kilka części – mówi Fred. – Na końcu 
każdej z nich pomożemy Ci uporządkować zgro-
madzone informacje. Musisz tylko przygotować 
swój własny notes i coś do pisania.

– Hej, Scooby – Kudłaty nagle przerywa wywo-
dy Freda – chyba zapomnieliśmy o dobrym wy-
chowaniu. Przecież trzeba poczęstować naszego 
gościa! – mówi, patrząc na Ciebie zachęcająco.



– O taaak! – zgadza się Scooby. – Częstuj się, 
proszę – podsuwa Ci talerz, na którym została 
ostatnia kanapka.

– Nie, dziękuję – odpowiadasz, z trudem po-
wstrzymując się od śmiechu.

 Kudłaty i Scooby z napięciem wpatrują się 
w ostatnią kanapkę, tak jakby od kilku godzin 
nie mieli nic w ustach. 

– Zajmę się raczej tą zagadką – dodajesz.
– No to do dzieła – mówi Velma. – Tym razem 

to ja spisywałam nasze przygody – mówi. – Mi-
łej lektury!

Zabierasz się do czytania.
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Tajemnicza Spółka 
zamierzała spędzić spokojne 

wakacje w pięknych lasach stanu 
Washington. Zwiedzanie zaczęli 

od zabytkowego tartaku. To właśnie tam 
ich wymarzony urlop już pierwszego dnia 

zamienił się w koszmar – Scooby-Doo 
i jego przyjaciele natknęli się 
na upiornego ducha drwala, 

który zaginął w tamtejszych lasach 
ponad pięćdziesiąt lat temu!

Tu kupisz książki z serii SCOOBY-DOO:

www.siedmiorog.pl




