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– Hej, tu jesteśmy! – woła Cię Daphne, gdy 
wcho dzisz do baru.

– Fajnie, że przyszedłeś – mówi Velma, prze-
suwając się, by zrobić dla Ciebie miejsce na ka-
napie. Siadasz obok niej. Naprzeciwko Ciebie 
Kudłaty i Scooby objadają się naleśnikami.

– To jest porządne jedzenie, w przeciwień-
stwie do tego paskudztwa, które musieliśmy 
jeść na kempingu – przyznaje z zadowoleniem 
Kudłaty. 

– Pojechaliśmy w góry, na kemping – wyjaś-

BAR „U DINY”

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 Wielkiej Stopy!
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nia Fred. – Nie ma to jak świeże powietrze, 
cisza i spokój, gdy chcesz odpocząć po rozwią-
zaniu jakiejś zagadki.

– Ale oczywiście na kempingu czekała na 
nas kolejna tajemnicza przygoda – dodaje Vel-
ma. – Najwidoczniej zagadki i tajemnice nie 
chcą nam dać spokoju ani na chwilę. 

– To nie była tylko zagadka – wtrąca się Kud-
łaty, wzdrygając się na samo wspomnienie 
ostatniej przygody. – Spotkaliśmy tam potwo-
ra! A jaki był wielki i owłosiony!

Velma patrzy na Ciebie i mówi:
– Gdybyśmy byli tam razem, pewnie mogli-

byśmy skorzystać z Twojej pomocy. Lubisz roz-
wiązywać zagadki, prawda? – pyta Cię.

– Ostatnią przygodę nazwaliśmy Na tropie 
Wiel kiej Stopy. Może rzucisz okiem na nasz 
Notatnik Młodego Detektywa? – zwraca się 
do Ciebie Daphne, wręczając Ci kolorowy no-
tes. – Czytając nasze notatki, możesz spróbo-
wać rozwiązać tę zagadkę. Opisałam tu kolejno 
wszystkie nasze przygody na kempingu.

– Zawsze podczas śledztwa prowadzimy do-
kładne notatki – wyjaśnia Fred. – Zapisujemy, 
kogo spotykamy, jakie dowody rzeczowe znajdu-
jemy. W Notatniku Młodego Detektywa znaj- 
dziesz wszystkie zebrane poszlaki.



– Aby Ci ułatwić zadanie, wprowadziliśmy do 
naszego notatnika specjalne oznaczenia – kon-
tynuuje Daphne. – Kiedy zobaczysz w tekście 
narysowane takie upiorne , to zna-
czy, że osoba, o której mowa, jest podejrzana. 
A znaczek z    ma Ci dać do zrozumienia, 
że opisane zdarzenie jest jedną ze wskazówek 
do rozwiązania zagadki.

– Na końcu każdej części notatnika pomoże-
my Ci usystematyzować zgromadzone informa-
cje – dodaje Velma. – Potrzebny Ci jest tylko 
długopis i Twój własny notatnik do zapisywa-
nia spostrzeżeń.

Bierzesz z rąk Daphne Notatnik Młodego 
Detektywa. Czy naprawdę dasz radę rozwią-
zać zagadkę, z którą zmierzyła się paczka Scoo-
by’ego? Trochę się denerwujesz.
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Masz szansę wcielić się 
w rolę Młodego Detektywa 

i samodzielnie rozwiązać zagadkę 
Wielkiej Stopy. Z Notatnika Młodego 

Detektywa dowiesz się o wyprawie Tajem niczej 
Spółki na Kemping Beztroskich Włóczy ki jów. 
Tym razem znani detek tywi mieli zamiar 
spokojnie wy począć na świeżym powietrzu, 
łowiąc ryby, obserwując ptaki i spacerując 
po lesie. Nikt jednak nie prze widział, 
że spotkają w lesie potwora, który 

naprowadzi ich i Ciebie na trop 
handlarza kamieniami 

szlachetnymi...

O rany!
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