
James Gelsey 

Siedmioróg



FAŁSZYWA WRÓŻKA

FAŁSZYWA WRÓŻKA



Już w sprzedaży niesamowite historie: 
1. SCOOBY-DOO!  SZAMAN

2. SCOOBY-DOO!  FAŁSZYWA WRÓŻKA
3. SCOOBY-DOO!  NAWIEDZONY ZAMEK

4. SCOOBY-DOO!  KLĄTWA MŚCIWEJ MUMII
5. SCOOBY-DOO!  ŚNIEŻNY POTWÓR

6. SCOOBY-DOO!  ZATOPIONY STATEK
7. SCOOBY-DOO!  KLĄTWA WILKOŁAKA

8. SCOOBY-DOO!  WAMPIR
9. SCOOBY-DOO!  POTWÓR Z WESOŁEGO MIASTECZKA

10. SCOOBY-DOO!  PRZEBOJOWY DUCH
11. SCOOBY-DOO  SKARB ZOMBIE

12. SCOOBY-DOO!  KOSZMARNY MECZ
13. SCOOBY-DOO!  UPIORNY GENERAŁ
14. SCOOBY-DOO!  UCIEKAJĄCY ROBOT

15. SCOOBY-DOO!  FRANKENSTEIN 
16. SCOOBY-DOO!  MISTRZ W MASCE

17. SCOOBY-DOO!  POTWÓR Z „DOLINY SZCZĘŚCIA”
18. SCOOBY-DOO!  SZALONY JASKINIOWIEC

19. SCOOBY-DOO!  SZALEŃCZE RODEO
20. SCOOBY-DOO!  UPIÓR ZE SKLEPU Z ZABAWKAMI

21. SCOOBY-DOO!  STRASZLIWY GORYL 
22. SCOOBY-DOO!  SZALEJĄCY WIKING

23. SCOOBY-DOO!  UPIORNY STRACH NA WRÓBLE

Wszystkie nowości znajdziesz na stronie:

www.siedmioróg.pl



James Gelsey

Siedmioróg

Copyright © 2011 Hanna-Barbera
SCOOBY-DOO and all related characters

and elements are trademarks of and © Hanna-Barbera
WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.

(s11) 

SIED25010

FAŁSZYWA WRÓŻKA

FAŁSZYWA WRÓŻKA



Tytuł oryginału
Scooby-Doo! and the Phony Fortune-Teller

Tłumaczenie
Olga Gromek

Redakcja
Marzena Golisz

Skład
Jolanta Michalska

Korekta
Aleksandra Hada, Anna Jackowska

Żaden fragment książki nie może być powielany ani reprodukowany 
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

ISBN 978-83-7254-622-7

Wydawnictwo Siedmioróg
ul. Krakowska 90
50-427 Wrocław

www.siedmioróg.pl

Wrocław 2011



7

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.



12

– 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!



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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