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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!

şi CÂŞTIGĂ PREMII 
DE COLECŢIE 

de la Corint Junior! 
Iată ce trebuie să faci:

Câştigătorii vor fi  desemnaţi 

speciale, care vor fi  anunţate 

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: 
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Str. Mihai Eminescu nr. 54A, sector 1, București, cod poștal 010517
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Capitolul 7

Shaggy [i Scooby goneau prin magazin 
]ipând. Calico Carly era pe urmele lor. 

Shaggy [i Scooby fugir\ în raionul de juc\rii 
de plu[. Shaggy se ascunse în spatele unei 
gorile gigantice de plu[. Scooby se îngrop\ 
într-o gr\mad\ de juc\rii de plu[. Numai ca-
pul îi ie[ea afar\. Calico Carly trecu în fug\ 
chiar pe lâng\ ei.

— Pfu! oft\ Shaggy. A fost cât pe ce! Haide, 
Scoob, s\ plec\m înainte de a se întoarce 
Carly cea Înfior\toare.

Când Shaggy [i Scooby se ridicar\, auzir\ 
sunet de pa[i apropiindu-se.
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— Uh-oh, gemu Shaggy. S-a întors. Hai s\ 
ne ascundem, repede! 

Shaggy ar\t\ spre un dulap gigantic cu juc\- 
rii, la cap\tul unuia dintre culoare. Deschise 
capacul, iar domnul Fowler se ridic\ brusc. 
Avea mâinile legate la spate, iar o batist\ îi 
acoperea gura.

— Ce faci acolo, omule? întreb\ Shaggy. 
Scooby [i cu mine trebuie s\ ne ascundem 
acolo de p\pu[a aia nebun\. 

Pa[ii se auzir\ [i mai tare.
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— O, nu, e prea târziu! strig\ Shaggy. E 
aici! Suntem prad\ sigur\. A fost grozav s\ te 
cunosc, Scooby-Doo!

Shaggy închise ochii strâns. Câteva mo-
mente mai târziu, când îi deschise, în fa]a lui 
st\teau Daphne [i Velma. Fred [i Scooby îl 
ajutar\ pe domnul Fowler s\ ias\ din dula-
pul de juc\rii. 

— V\ sim]i]i bine, domnule Fowler? în-
treb\ Fred [i îi dezleg\ acestuia mâinile. 

Domnul Fowler scoase batista.
— Sunt bine, r\spunse el. Datorit\ priete-

nilor t\i, aici prezen]i. 
— N-a fost mare lucru,  

zise Shaggy cu modestie.
— Ce s-a întâmplat?  

întreb\ Daphne.
— Eram în magazie,  

m\ preg\team s\-mi pun 
costumul de Calico Carly, explic\ domnul 
Fowler. Urm\torul lucru pe care-l [tiu este 
c\ m-a lovit ceva în cap. Când m-am trezit, 
eram legat în dulapul de juc\rii. 


