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DETEKTYW SQULEK
Tajemnica zaginionego Świętego Mikołaja

Zabawa w poszukiwanie skarbów, jakiej jeszcze nie znałeś!
Teraz jeszcze więcej zabawy m.in. kolorowanki i szukanie różnic!



1

Drogi fanie Squli,

Przed Tobą najbardziej wyczekiwana świąteczna książka roku! To wspaniała świąteczna 

opowieść pełna zagadek, quizów i tajemnic zebranych razem, z którą wciąż  możesz walczyć 

o nagrody! Uważnie zapoznaj się z poniższym tekstem, aby poznać zasady zabawy.

1. Przeczytaj Rozdział I książki pt. „Detektyw Squlek i szef elfów”.

2. Rozwiąż zadanie, w którym „podążasz za liniami”, aby dowiedzieć się, w jaki quiz musisz 

zagrać.

3. W quizie ukryte są trzy słowa. Znajdź je i wpisz w puste pola w grze „Wykreślanka”  

w świątecznej książce. 

4. W grze „Wykreślanka” znajdź WSZYSTKIE ukryte słowa (w tym trzy, które znalazłeś  

w quizie) i zaznacz je wyraźnie. 

5. Niewykorzystane litery wpisz w puste pola pod grą. Zacznij je czytać od lewej strony, 

czytając w poziomie. To pozwoli Ci zachować prawidłową kolejność. 

6. Litery wskażą Ci quiz, w który musisz zagrać na swoim koncie w Squli.

7. W tym quizie znajdziesz kolejne 9 liter. Zapisz je.

8. Przeczytaj Rozdział II pt. „Detektyw Squlek na biegunie północnym”. 

9. Wpisz 9 znalezionych liter w grze „Rozsypane słowa”, którą znajdziesz w książce. 

Prawidłowo ułożone litery wskażą Ci kolejny quiz, w którym znajdziesz kolejne litery itd.

10. Wszystkie ukryte litery i słowa odnajdziesz w quizach. Zapisz każdą z liter w kolejnych 

słowach w grze „Rozsypane słowa”.

11. Uporządkuj słowa  i przejdź do ostatniego rozdziału książki pt. „Ostatnia wyprawa”. 

Rozdział posiada puste pola do wypełnienia. Uzupełnij je słowami z gry „Rozsypane 

słowa”, w tym słowami z quizów, które znalazłeś w Squli. Pierwsze słowo wpisz w pole 

jeden, drugie w pole numer dwa itd.

12. Czy uzupełniłeś wszystkie słowa?

13. Nareszcie możesz rozwiązać zagadkę! Finałowe pytanie znajdziesz na końcu rozdziału.

14. Wyślij rozwiązanie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres konkurs@squla.com  

i walcz o 1 z 20 kart prezentowych do sklepów Empik o wartości 50 zł. Na przesłanie 

swojej odpowiedzi masz czas do 8 stycznia 2017 r. 

Życzymy dobrej zabawy!

Zespół Squla

Do wygrania 1 z 20 kart 

prezentowych Empik (50 zł)
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Tajemnicze zaginięcie 
Świętego Mikołaja

Rozdział 1 - Detektyw Squlek i główny elf

Był zimny, grudniowy wieczór. Do Świąt  Bożego Narodzenia pozostało kilka 
dni, a za oknem wciąż padał deszcz. Jak co wieczór Detektyw Squlek siedział 
przy swoim biurku i mieszał łyżeczką gorącą czekoladę. 
- „Szkoda... Znowu nie będzie białych świąt - westchnął i pochylił się  
nad kolejnym raportem”. 
Dziś po południu rozwiązał ostatnią sprawę:  zagadkę skradzionej kości 
dinozaura z muzeum archeologicznego. Detektyw od początku przypuszczał,  
że winowajcą był ten cały Goldi, cwany pudel z salonu piękności. Bardzo trudno 
było dowieść jego winy. Nikt nie podejrzewał, że różowy pudel z diamentową 
obrożą może być złodziejem! Na szczęście nos detektywa Squlka nie zawiódł. 
Właśnie robił ostatnie poprawki do raportu. Ciszę przerwał dźwięk telefonu. 
- Słucham? - zapytał detektyw, podnosząc słuchawkę. 
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- Czy rozmawiam z detektywem Squlkiem? - po drugiej stronie zabrzmiał 
piszczący głosik. 
- O ile dobrze siebie znam, to tak - powiedział detektyw. - Jak mogę panu pomóc?
Przez chwilę była cisza, gdy nagle piszczący głosik zaczął krzyczeć do słuchawki.
- Panika, detektywie Squlku! Panika u nas! - krzyczał. – Świąteczna katastrofa! 
Tragedia! Dramat! Nie wiem co robić?!
- Ale z kim właściwie rozmawiam? – zapytał detektyw. 
- Tutaj chodzi o Świętego Mikołaja i o renifery! - kontynuował chaotycznie 
rozmówca. - Nikt nie wie, jak sprawić, żeby uniosły się w powietrzu. 
Czy mają one gdzieś jakiś włącznik, czy coś podobnego? 
 Czasem tylko latają, gdy szef elfów wystraszy je zapachem swoich 
butów... Ale to właściwie nieważne. Interesuje nas Święty Mikołaj!

Cieniutki głosik zawiesił się na chwilę. 
- Czy ktoś mnie tu nie nabija w butelkę?! - zapytał 
podirytowany detektyw. 
- Ależ nie, panie Squlku. Miałem na myśli detektywie 
Squlku. Miałem na myśli panie detektywie Squlku – głos 
mówił przepraszająco. -  Nie, naprawdę nie! Rozmawia Pan  
z głównym elfem.
- Z głównym elfem?  - detektyw zmarszczył czoło. -  A jakim 
głównym elfem jest Pan dokładnie?
- No ładnie! Przecież jest tylko jeden główny elf! - głos 

zapiszczał z oburzenia. - Ten od Świętego Mikołaja oczywiście! Ale właściwie  
nie jestem już głównym elfem, bo Święty Mikołaj zaginął, tak po prostu!  
Nic nie powiedział i nie zostawił też żadnej wiadomości. Wstaliśmy rano  
i czekaliśmy na śniadanie, ale on nie przyszedł! Pukaliśmy do jego drzwi, a tam 
cisza. Zapukaliśmy jeszcze głośniej, ale wtedy odezwał się rozgniewany głos 
elfa Śpiocha w pokoju obok, którego obudziliśmy, ale to nie jest wcale ważne.  
Kiedy otworzyliśmy drzwi do pokoju Świętego Mikołaja... Jego tam nie było!

Detektyw Squlek nie wierzył własnym uszom. Rozmawiał przez telefon  
z głównym elfem Świętego Mikołaja, który dzwoni z przerażającą wiadomością: 
„Święty Mikołaj zaginął! 
„To nie może być przecież prawda – pomyślał. -  Czy Święta Bożego Narodzenia 
mogą się odbyć bez Świętego Mikołaja?”
- Spokojnie główny elfie – powiedział. - Wsiadam w następny samolot na biegun 
północny!
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Podążaj za liniami!

Co sprowadziło Detektywa Squlka na biegun północy?

1. Podążaj za liniami. Wskaż, który ślad prowadzi od Detektywa Squlka  
do pojazdu lecącego na biegun północny! 

2. Zaloguj się do Squli. 

3. Kliknij w ikonkę przedmiotu, którą znalazłeś przy pojeździe i podążaj tropem 
Świętego Mikołaja. 

4. Rozwiąż quiz ze Świętym Mikołajem. Pamiętaj, aby przejść wszystkie 
poziomy quizu!
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Wykreślanka
W poprzednich quizach, w które grałeś w Squli znalazłeś trzy słowa. 
Wpisz je w wolne pola, a następnie znajdź je, tak jak wszystkie 
pozostałe słowa, w wykreślance! Wskazówka 1: zaznacz wyraźnie 
wszystkie słowa; pomoże ci to w odnalezieniu kolejnej wskazówki.
Wskazówka 2: szukaj poziomo  i pionowo 

.....................

.....................

.....................

lampki
bałwan
rodzina

piernik
świeca
mikołaj
ferie
wigilia
grudzień

stroik
kolęda
stajenka
kolędnicy
ostrokrzew

bombka
zima
stół
lód
karp

gwiazdka
słoma
lodowisko

e g r u d z i e ń z i m a

c m i k o ł a j f e r i e

h r p n r o d z i n a l g

o e i b a ł w a n g ś a w

i n e w i g i l i a w m i

n i r p r e z e n t i p a

k f n b o m b k a l e k z

a e i s s t r o i k c i d

i r k ł k o l ę d a a s k

s l k o s t a j e n k a a

t ó a m k o l ę d n i c y

ó d r a l o d o w i s k o

ł h p o s t r o k r z e w
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Litery, które pozostały w wykreślance wpisz poniżej. To klucz  
do nazwy kolejnego przedmiotu. Tam czeka na Ciebie świąteczny 
quiz, w którym ukryte są następne wskazówki. Pamiętaj, aby przejść 
wszystkie jego poziomy!
Wskazówka: szukaj liter od lewej do prawej; podążaj poziomo w dół.

Idź do przedmiotu: 

i podążaj tropem Świętego Mikołaja. 
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Rozdział 2 - Detektyw Squlek na biegunie północnym

Detektyw Squlek wysiadł zielony z samolotu. Niezbyt dobrze znosił podniebne 
podróże. W chwili, gdy samolot zaczął się obniżać, miał wrażenie, że jego 
żołądek fruwa w środku. 

Na lotnisku było dużo ludzi, którzy czekali na swoje rodziny i przyjaciół  
w związku ze zbliżającymi się Świętami. W tłumie detektyw Squlek zobaczył 
coś, co przykuło jego uwagę. Mały człowieczek w zabawnym zielonym stroju 
podskakiwał w górę, próbując choć na chwilę znaleźć się ponad tłumem.  
W dłoniach trzymał tabliczkę z napisem: Dete... Litery znowu zniknęły... ktyw... 
Znowu zniknęły... Squlek. 

DETEKTYW 
SQULEK

Tajemnicze zaginięcie 
Świętego Mikołaja
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- „Aha! - pomyślał detektyw. - Ten mały człowieczek to  
na pewno elf, z którym wcześniej rozmawiałem. Kiedy elf 
zobaczył detektywa, rzucił się na niego”.
- Detektywie Squlku! Dzień dobry! - zapiszczał. - Jak się cieszę, 
że mógł Pan tak szybko przyjechać! - kontynuował. - 
Nazywam się Otpwźrads i jestem głównym elfem. Wiem,  
że to dziwne imię. Jednak to typowe dla elfów. Może Pan  
do mnie mówić Ot. To ja dzwoniłem do Pana, pamięta Pan?
Na żywo elf mówił równie szybko, co przez telefon. 
Detektyw ledwo nadążał. 
- Bardzo ciężko było się tutaj dostać, wie Pan... – piskliwie tłumaczył Ot. -  
W ostatnich godzinach spadło bardzo dużo śniegu. Tak dużo, że elf Ogrodnik 
został całkowicie zasypany i kiedy wszedł do domu, wszyscy się przeraziliśmy, 
bo wyglądał jak straszny elf Śnieżnik, ale to właściwie nie jest tak ważne. 
Proszę za mną, szybko zawiozę Pana do domu Świętego Mikołaja.
Kiedy przyjechali, na miejscu panowała atmosfera jak w ulu. Wszystkie elfy 
przepychały się, krążyły i biegały. Gdy jeden elf biegł z zapakowanym 
prezentem z korytarza do kuchni, drugi elf zabierał go, pakował ponownie  
i zanosił go z powrotem do korytarza. Nikt nie wiedział, co powinien robić,  
więc każdy robił cokolwiek. 

- Cisza! - zapiszczał Ot, ale nikt go nie usłyszał. 
Do akcji wkroczył detektyw Squlek.
- Cisza! - zagrzmiał. 
W jednej chwili wszystko zamarło. Setki zaskoczonych 
oczu zwróciło się w jego stronę.
- A więc... - chrząknął detektyw nieco z trudem. - Czy ktoś 
może mi powiedzieć, gdzie jest żona Świętego Mikołaja?

- Żona Świętego Mikołaja jest przy chorych reniferach - powiedział elf  
o niebieskich włosach, wskazując palcem na zewnątrz – Tam! W stajni.
Podczas gdy Ot pozostawał w środku, aby pokierować pracą chaotycznych 
elfów, detektyw Squlek przedzierał się przez śnieg w kierunku stajni.  
Na miejscu zastał żonę Świętego Mikołaja zajętą mierzeniem temperatury  
u reniferów.
- Dzień dobry Pani Mikołajowo! Jestem detektyw Squlek. - zawołał. - 
Przyjechałem pomóc w poszukiwaniach Pani męża. Chciałbym zadać kilka 
pytań.
- Bardzo chciałabym Panu pomóc, ale naprawdę nie mam czasu. - powiedziała 
Pani Mikołajowa. - Renifery są bardzo chore i nie mam pojęcia, co im jest,  
a za trzy dni są Święta Bożego Narodzenia. O, gdyby święty Mikołaj tutaj był, 
wiedziałby co robić, ale on zniknął! - kontynuowała zasmucona. - Wszystko to 
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jest straszne, Panie detektywie. Brakuje mi go i chciałabym go znaleźć,  
ale naprawdę nie mogę zostawić tak reniferów.
- Rozumiem... - powiedział detektyw - ale może pamięta Pani, gdzie po raz 
ostatni widziała Pani Świętego Mikołaja?
- Po raz ostatni widziałam go w jego pokoju do pracy – powiedziała Pani 
Mikołajowa po chwili zastanowienia. - To było wieczorem, tuż, zanim zaginął, 
około godziny 11.
- Dziękuję bardzo - powiedział detektyw Squlek - To bardzo przydatna 
informacja. Powodzenia z reniferami. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieją.
Detektyw Squlek wrócił do domu Świętego Mikołaja w poszukiwaniu 
głównego elfa, Ota.
Wspólnie skierowali się do pokoju pracy Świętego Mikołaja. Był to bardzo 
przytulny pokój z dużym stołem do spotkań, drewnianym biurkiem  
z wygodnym krzesłem. Detektyw usiadł na krześle i zaczął przeszukiwać 
wszystkie papiery na biurku. Kartka z ręcznie zapisanym numerem leżała 
osobno. Następnie przejrzał on wszystkie szuflady biurka. Po dłuższych 
poszukiwaniach detektyw położył obok ręcznie zapisanego papieru paszport 
i... książeczkę ze zniżkami zwaną Księgą Kuponów. Ot nie mógł już wytrzymać  
i zaczął skakać tam i z powrotem. 
 - Co Pan znalazł? Co takiego? Proszę powiedzieć, proszę, proszę! - krzyczał.
- Spokojnie - powiedział detektyw - Jeszcze chwila.
Detektyw sięgnął do dużego, czerwonego telefonu,  
który stał na biurku i wykręcił numer, znajdujący się na kartce.
- Dzień dobry, tutaj doktor Zdrówko. - usłyszał po drugiej 
stronie słuchawki.
- Dzień dobry doktorze, tutaj detektyw Squlek.  
Czy mógłbym zadać Panu kilka pytań? - zapytał.
Przez kolejnych kilka minut detektyw rozmawiał  
z doktorem Zdrówko, następnie podziękował mu  
za poświęcony czas i odłożył słuchawkę. Główny elf 
wpatrywał się w niego w zawieszeniu. Nie mógł dłużej 
znieść napięcia. 
- Co Pan odkrył?! - krzyczał. - Co? Co takiego? Znalazł Pan Świętego Mikołaja?!
- Jeszcze nie znalazłem Świętego Mikołaja – detektyw uśmiechnął się  
pod nosem. - Ale wiem, że nie zniknął tak po prostu.
- Skąd Pan o tym wie? - Ot patrzył na niego pytająco. 
- To bardzo proste - powiedział detektyw - Znalazłem paszport, który należy 
do Pani Mikołajowej.
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- A więc Święty Mikołaj zabrał swój paszport! - krzyknął elf. - Wspaniale! 
Wspaniale! Wspaniale!
Detektyw Squlek przekartkował Księgę Kuponów. Były tam tylko zniżki  
na rodzinne wyjazdy do parków rozrywki czy aquaparków. Tylko jeden kupon 
był wycięty... 
- „Hmm - pomyślał Q – Pora pozbierać wszystkie wskazówki razem”.

Wskazówka 1: renifery są bardzo chore i nikt nie wie, co im jest.
Wskazówka 2: Święty Mikołaj dzwonił do doktora Zdrówko.
Wskazówka 3: Święty Mikołaj zniknął ze swoim paszportem.
Wskazówka 4: Święty Mikołaj wyciął kupon na wycieczkę rodzinną.

 - Wiem! - wykrzyknął detektyw Squlek. - Wiem, gdzie jest Święty Mikołaj!
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W słowie numer 1, znajdującym się  po lewej stronie użyj liter,  
które znalazłeś w ostatnim quizie w Squli. Pozostałe słowa są również 
nieuporządkowane. Czy wiesz jakie to słowa? Ich uporządkowanie 
wskaże ci kolejny quiz, w który powinieneś zagrać w Squli. 

Zbyt trudne zadanie? Pierwsze słowo znajdziesz bardzo łatwo! 
Zaloguj się do Squli, kliknij w okno z quizem i poszukaj raz jeszcze. 
Przeczytaj uważnie instrukcję w quizie!

Pomieszane słowa 

1.  ……………..……

2. winśooc

3. tęwśia ogbżeo dainezoran 

Prawidłowe słowa

1………………………..

2………………………..

3………………………..

Pomieszane słowa
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Rozdział 3 - Ostatnia wyprawa poszukiwawcza

Po raz kolejny detektyw Squlek wyczołgał się z samolotu, ledwo żywy.
Jego samolot przeleciał przez burzę śnieżną, która wywołała turbulencje.
Te spowodowały u detektywa, takie mdłości, że aż zzieleniał. Wykończony usiadł
w kawiarni na lotnisku i powoli dochodził do siebie, pijąc podwójną gorącą
czekoladę. Wiedział, że musi się spieszyć, bo za dwa dni rozpoczynają się
Święta. Zdecydowanie wziął ostatni łyk, złapał autobus i pojechał na północny
wschód Norwegii. Po około półtorej godziny jazdy pełnej pięknych, białych
krajobrazów, wysiadł przed wejściem do dużego (1)............. . 

Znalazłeś wszystkie słowa? Wpisz je w puste pola w tekście. Uzupełnij 
historię i znajdź rozwiązania zagadki Świętego Mikołaja!

Tajemnicze zaginięcie 
Świętego Mikołaja
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- „Wspaniale - pomyślał detektyw - kiedy czytał nazwę na tablicy wejściowej  
- Przyjechałem w dobre miejsce. W kasie kupił bilet”.
- Jeśli ma pan kupon zniżkowy będzie trochę taniej - powiedziała pani  
w okienku i pomachała mu kuponem, który miał dokładnie taki sam rozmiar  
jak kupon należący do Świętego Mikołaja. W jego głowie błysnęło. 
- „Dobrze, moje podejrzenia potwierdzają się” - pomyślał.
Przeszedł przez bramę do środka i uważnie rozejrzał się dookoła, jednak  
nie zauważył śladu Świętego Mikołaja. Przeszedł obok (2).............  , (3).............  i (4)............. . 
- „Cóż za wyjątkowe miejsce - pomyślał detektyw - Wszystkie (5)............. ., które 
się tutaj znajdują to (6)............. . W Polsce też mamy takie (1)............. , a nawet kilka. 
Jednak częściej można w nich spotkać  (7)…………..., (8)…………… czy (9)…………... . 
W oddali dostrzegł (10)…………... dla (11)…………..., a przy jego (12)…………... 
zobaczył coś czerwonego. Kiedy podszedł bliżej, jego oczom ukazał się Święty 
Mikołaj rozmawiający z (13)…………... w długim (14)…………...
- Ha, detektyw Squlek! Jak miło, że Pan przyszedł - przywitał go serdecznie 
Święty Mikołaj. Detektyw spojrzał na Mikołaja zaskoczony. 
- „No tak! Przecież Święty Mikołaj wie wszystko” - uśmiechnął się pod nosem  
i skierował się w stronę zaginionego.
- Znalazłem pana, Święty Mikołaju - powiedział detektyw. 
- Wszyscy Pana szukają. Główny elf zadzwonił do mnie,  
bo myślał, że Pan zaginął.
- Zaginął? Ja? Przecież zostawiłem liścik na moim biurku... 
Albo myślałam, że tak zrobiłem 
- odpowiedział pełnym zwątpienia głosem Święty Mikołaj 
- Już sam nie wiem... Chyba już starzeję się.

- Nie widzieliśmy żadnego listu, ale na podstawie 
wskazówek, które znaleźliśmy, wiedziałem, gdzie 
powinienem pana szukać. - powiedział detektyw Squlek. -  To oczywiste,  
że szuka Pan  (15)………….. dla (11)…………..., żeby (16)…………..., bo już za dwa dni 
będą musiały przemierzać długie dystanse. Dzwonił Pan do (17)………...  po poradę, 
ale niestety nie mógł pomóc, ponieważ jest (18)…………...  i nie zna się na (5)………….. . 
- kontynuował - Szukał więc Pan (19)…………..., który specjalizuje się  
w (6)…………..., a taką osobę znaleźć można tylko tutaj. W ostatniej chwili 
zorientował się Pan, że ma kupon zniżkowy do (1)…………..., więc wyciął go  
i zabrał ze sobą. Święty Mikołaj wie, że oszczędność się opłaca. W końcu Święta 
są już wystarczająco drogie! - zaśmiał się detektyw.
- Już od dziecka byłeś zaradny, Squlku. Jestem z ciebie dumny. - odpowiedział 
Święty Mikołaj - Wracajmy szybko do domu. Dostałem (20)…………...  
od (19)…………... dla moich (11)…………..... Okazało się, że mają (21)…………... . 
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Nic poważnego, ale trzeba ją wyleczyć. Jeśli dziś wieczorem damy im 
(15)………….., jutro rano będą zdrowe jak ryba!

 Kiedy Święty Mikołaj wrócił do domu wszystkie elfy otoczyły go. 
Również pani Mikołajowa wyglądała na wyraźnie spokojniejszą, mocno go 
przytuliła i ucałowała. Następnie szybko udali się do stajni reniferów.  
Dwie godziny później Kometek, Amorek, Błyskawiczny, Fircyk, Pyszałek, Tancerz, 
Złośnik, Profesorek i Rudolf Czerwononosy wyglądali już znacznie lepiej. 
„Dobrze,” zawołał Święty Mikołaj do elfów, „jest już późno, a został nam tylko 
jeden dzień, żeby wszystko przygotować. Chodźmy teraz spać, żeby jutro rano 
wcześnie wstać.” Następnie Święty Mikołaj skierował się do detektywa Squlka. 
„A ty, mój dobry przyjacielu, co powiesz na to, że podwiozę cię jutro wieczorem 
do domu moimi latającymi saniami? Gwarantuję, że nie będzie turbulencji!”

W jakim (1).............. detektyw Squlek znalazł 
Świętego Mikołaja?
Wyślij odpowiedź na konkurs@squla.com. Masz czas do 8 stycznia 2017 r.

Pytanie konkursowe: 
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Znajdź 10 różnic



Detektyw Squlek  Tajemnica zaginionego Świętego Mikołaja 16

Połącz cyferki

1

2
3

4
5 6 7

8

9
10 11 12

13
14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24
25 26 27 28 29 30

31

32

33

34

35

36

37
3839

40
41

42

43

44

4546
47

48

49

50

515253
54

55

56

57
58

59

60

61

62

63

64
65

66
67686970

71
72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

8687
8889

90

91

92

93

94
95

96
97 98 99

100
101

102

103

104
105
106107

108
109

110

111

112

115

116

117
118 119

120

121
122

123
124
125

113
114




