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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: 



La complexul turistic al domnului VonWinter 
erau în toi pregătirile pentru concursul de 
snowboard.

Gaşca de la Mistere SRL sosi la cabană cu 
câteva zile înainte de începerea competiţiei. 
Scooby îşi dorea să se mai antreneze pe traseu 
înainte de marea cursă.



Ajuns la cabană, Scooby îl salută pe Victor 
VonWinter, proprietarul complexului.

Se ştiau de la concursul de anul trecut, când Scooby 
tocmai fusese învins de Chase şi pierduse trofeul.

— Mai mult noroc anul ăsta! îi ură Victor VonWinter.
— Când participă la cursă un VonWinter, nimeni alt-

cineva nu are nicio şansă, interveni în discuţie Chase, 
nepotul domnului VonWinter.

Pe când mergeau spre camerele lor, Shaggy le zise 
celorlalţi:

— Dar ce mână lipicioasă avea Chase!
— Şi rrrustoasă, adăugă Scooby, lingându-se pe 

labele cu gust de bezea.




