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Capitolul 1

aide]i, b\ie]i, strig\ Velma întor-
cându-se c\tre partea din spate a 

dubei. E timpul s\ v\ trezi]i! 

Scooby ridic\ încet capul. 

— Ruh? zise el somnoros.

— Cât e ceasul? întreb\ Shaggy. 

— E aproape nou\ diminea]a, r\spunse 

Daphne.

— Nou\ diminea]a? zise Shaggy. Mi se 

mine [i Scooby-Doo. 

— 
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— Ei bine, pentru restul lumii e prima or\ 

a dimine]ii, zise Velma. A[a c\, hai, sus, s\ 

ajungem la Fowler’s Fun House înainte s\ se 

aglomereze prea mult. 

a[a c\ am s\ parchez aici, zise Fred. 

El conduse Ma[ina Misterelor la o parcare 

de pe strad\. Apoi, el, Daphne [i Velma co-

borâr\ din dub\ [i pornir\ la pas pe strad\. 

Shaggy [i Scooby îi urmar\ agale. 

— Hei, care-i treaba de trebuie s\ mergem 

la un loc de joac\, a[a, diminea]a devreme? 

întreb\ Shaggy.

— Nu e un loc de joac\, Shaggy, zise 

Daphne. E un magazin de juc\rii. Iar ast\zi 

este lansat\ Calico Carly. 

— O, r\spunse Shaggy. Cine e Calico Carly? 

— O p\pu[\, zise Fred.

— Nu orice fel de p\pu[\, îl corect\ Daphne. 

E cea mai nou\ p\pu[\ care face senza]ie, iar 

veri[oara mea mai mic\ vrea una de ziua ei. 

Fowler este singurul magazin din ora[ care o 

are la vânzare.
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— {i de asta ne ducem acolo chiar când se 

deschide, explic\ Velma. Vrem s\ încerc\m 
s\ ajungem înaintea mul]imii. 

— Se pare c\ suntem un pic în întârziere, 

zise Fred. 

Ga[ca v\zu o mul]ime uria[\ adunat\ în fa]a 

magazinului Fowler’s Fun House. Oameni  
de toate vârstele a[teptau s\ intre. O groaz\ de 

copii chiar erau îmbr\ca]i ca p\pu[a lor prefe-

rat\. Ga[ca se duse [i se al\tur\ mul]imii.
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— To]i oamenii \[tia sunt aici pentru o 

p\pu[\? întreb\ Shaggy. Nu în]eleg. Acum, 

— R\ c\ut\m rizza..., zise Scooby frecân-

du-se pe burt\. 

— Ai dreptate, amice, fu de acord Shaggy. 

Faptul c\ m-am trezit atât de devreme mi-a 

dat peste cap ceasul stomacului. Ce zici de 

un mic dejun rapid? 

— Trebuie s\ r\mânem la coad\, Shaggy, 

zise Daphne. Altfel, nu mai prindem o Calico 

Carly. 

— Cât mai trebuie s\ a[tept\m? întreb\ 

Shaggy.

— Pân\ e întins\ copertina cu dungi ro[ii 

de la Fowler, zise Fred. Acesta este semnalul 

c\ magazinul e pe cale s\ se deschid\. 

Alarma de la ceasul de mân\ al cuiva în-

cepu s\ piuie.

— E ora nou\! strig\ cineva.

Încet, copertina cu dungi albe [i ro[ii în-

cepu s\ se deruleze. Se întindea de-a lungul 
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întregii fa]ade a magazinului. Chiar când co-

un banner lung, galben. Mul]imea amu]i.
U[a din fa]\ se deschise, iar un b\rbat [i o 

femeie ie[ir\ în fug\ s\ se uite la banner.

— Feri]i-v\ de Calico Carly! citi b\rbatul. 
Lâng\ aceste cuvinte era desenat\ o p\pu[\ 

cu fa]\ r\ut\cioas\.

— Zoinks! icni Shaggy. Asta e cea mai în-
frico[\toare p\pu[\ pe care am v\zut-o vre-

odat\! 



10

— Dac\ n-a[ [ti, a[ zice c\ cineva încearc\ 

s\ sperie pe toat\ lumea, zise Velma.

— De ce ar vrea cineva s\ fac\ asta? în-
treb\ Daphne.

— Nu [tiu, bomb\ni Shaggy. {i nici nu 


