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Premiile constau 
în pluşuri şi jocuri LEGO 

cu Scooby -Doo. 
Câştigătorii vor fi  desemnaţi 

prin tragere la sorţi 
în cadrul unor evenimente 

speciale, care vor fi  anunţate 
pe pagina de Facebook a 

Editurii Corint Junior. 
Mult succes!
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şi CÂŞTIGĂ PREMII 
DE COLECŢIE 

de la Corint Junior! 

Citeşte cu 

Iată ce trebuie să faci:
Colecţionează toate cărţile din seria Scooby-Doo, decupează imaginea lui 
Scooby din colţul din stânga sus al paginii şi lipeşte-o în căsuţa cu numărul 
corespunzător. Decupează apoi talonul completat şi trimite-l pe adresa: 

în pluşuri şi 

Câştigătorii vor fi  desemnaţi 
prin tragere la sorţi 

în cadrul unor evenimente 
speciale, care vor fi  anunţate 

pe pagina de Facebook a pe pagina de Facebook a 
Editurii Corint Junior.

corespunzător. Decupează apoi talonul completat şi trimite-l pe adresa: 
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 manualul  manualul  manualul 
detectivului detectivului detectivului 
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test preliminar

OARE EȘTI FĂCUT  
SĂ REZOLVI  
MISTERE?



Crezi cumva că rezolvarea unor mistere complicate, demas- 
carea unor tipi superdubioși și frecventarea unor locuri 

întunecoase și urâte, de groază, 
este pentru oricine? Dacă 

așa crezi, află că te înșeli 
amarnic! Adevărul este că un 
vânător de mistere  

bun trebuie să fie un tip 
puțin mai special: isteț, 

curios, intuitiv, nu 
un fricos, dar nici 

prea temerar… În acest 
punct, pentru a înțelege 

dacă ești persoana potrivită, 
avem nevoie de un TEST 

bun! Răspunzând la următoarele 
întrebări, pregătite special pentru 

tine, vei putea verifica dacă lumea 
enigmelor și a misterelor ți se 
potrivește de minune sau…  

cel mult poți fi sfătuit să te înscrii în 
„Clubul PaPuCilor de Casă”!
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1.  Ai observat de curând că vecinul tău 
pleacă tot mai des din clădire înfășurat 
într-un impermeabil lung, cu ochelari 
închiși la culoare și o pălărie îndesată pe 
cap. Cum te comporți?

a) Devii bănuitor. Încerci să aduni 
informații despre acest individ ciu-
dat și, îndată ce se ivește ocazia, îl 
urmărești să vezi unde se duce!

b) Speri să-l întâlnești în ascensor 
ca să-i spui: „Hei, prietene, crezi că 
ești agentul 007?”

c) Gândești pur și simplu: „Ce nu fac 
oamenii ca să fie la modă!”

CITEȘTE  
CU ATENȚIE  

ȘI RĂSPUNDE:

TEST 
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2. În apropierea orașului 

în care trăiești se află un  

vechi castel părăsit. În ulti-

ma vreme se aud zvonuri ciuda-

te cum că apar fantome, se aud zgomo-

te lugubre noaptea și altele asemenea.  

Ce faci?

a) Insiști pe lângă părinții tăi să te ducă 

în excursie în împrejurimile castelului, 

la sfârșit de săptămână. Când în sfârșit 

reușești să-i convingi, îți rezervi ceva 

timp să faci o inspecție atentă în căutarea  

de indicii.

b) Speri ca profesoarei tale de matematică 

să i se oprească mașina chiar acolo, în 

toiul nopții!

c) Verifici pe hartă unde se află castelul  

cu pricina. Ca să fii sigur că te ții departe 

de el!
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3. Familia ta evaluează diverse destinații pen-
tru vacanța viitoare. Tu ce propui?
a) Nu ai niciun dubiu: în Scoția, pe lacul Loch 
Ness! În căutarea monstrului Nessie: unul 
dintre cele mai fascinante mistere ale tutu-
ror timpurilor.

b) Îl întrebi pe cel mai bun prieten al tău 
unde merge el și propui aceeași destinație. 
Așa ești sigur că nu te vei plictisi!

c) Nu contează, unde este piscina cea mai mare!
4. La tine acasă s-a hotărât că veți închiria un 
film pe care să-l vedeți în timpul serii. Ce titlu 
sugerezi?

a) Misterul bălții blestemate, ultimul thriller 
de succes!

b) Tu accelerează, eu lovesc! – urmăriri și 
scene de bătaie în ritm foarte alert.

c) Fluffy, câinele de treabă, o alegere fără 
probleme, sigur nu vei avea niciun coșmar.

15



și acum 
descoperă 

rezultatele 
testului:

Dacă ai răspuns  preponderent cu A:  ești un vânător de  mistere de primă clasă.

Dacă ai răspuns  preponderent cu B:  ești un tip interesat de  lucrurile concrete și care preferă acțiunea, iar asta poate fi de folos.

Dacă ai răspuns  

preponderent cu C
:  

culmea misterului pentru  

tine este să te înt
rebi:  

„Cine știe ce-o fi dis
eară  

la cină?”
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Dacă ai răspuns  

preponderent cu C
:  

culmea misterului pentru  

tine este să te înt
rebi:  

„Cine știe ce-o fi dis
eară  

la cină?”

În orice caz, nu trebuie  
să-ți faci griji.  
Indiferent de rezultatul obținut, 
am o veste bună  
pentru tine: rezolvarea  
misterelor este o  
MUNCĂ DE ECHIPĂ!  
Iar în munca de echipă  
este nevoie de contribuția  
TUTUROR…  
chiar și a celor care  
ar prefera să stea  
acasă și să nu se implice deloc, 
cum e prietenul meu Shaggy! 
Continuă lectura  
și vei descoperi  
ce vreau să spun.

EI BINE? 
CUM A IEȘIT TESTUL  

VELMEI?
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