


H Ούρσουλα ζει στο διαμέρισμα αριθμός 243 του 

Μεγάρου Χόφλεν Ντίνκεν, ενός κτιρίου που όλοι 

αποκαλούν «Μέγαρο Χαλιμά», επειδή μοιάζει σαν να 

βγήκε από τα παραμύθια της Χαλιμάς.
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Οι γονείς της είναι συλλέκτες και ταξιδεύουν διαρκώς σ’ 

όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να μη βρίσκονται ποτέ 

στο σπίτι. Όμως η Ούρσουλα δε ζει μόνη ούτε στερείται 

τη φροντίδα, γιατί, εκτός όλων των άλλων που την προ-

σέχουν, έχει για παρέα και τον καλύτερό της φίλο, τον 

κύριο Ούλοφ. 
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Αν και οι γονείς της Ούρσουλα λείπουν όλο τον καιρό, 

επικοινωνούν τακτικά με την κόρη τους μέσω καρτ πο-

στάλ.
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Ένα πρωί η Ούρσουλα και ο κύριος Ούλοφ έκαναν 

βόλτα στο Πάρκο Πέττιγκριου και τους όμορφους κή-

πους του. Ήταν Τρίτη και τις Τρίτες συνήθιζαν να επι-

σκέπτονται τη λίμνη με τις χελώνες.
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Εκεί γνώρισαν τη Σύλβια Φορμπς-Λόρενς ΙΙΙ και το 

πόνι της από την Παταγονία, που άκουγε στο όνομα 

Μουρμουρέλο.
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«Μου αρέσει το πόνι σου» είπε η Ούρσουλα.

«Ευχαριστώ» απάντησε η Σύλβια. «Ο Μουρμουρέ-

λο έχει καταγωγή από την Παταγονία, ξέρεις. Κι εμένα 

μου αρέσει ο σκύλος σου».

«Δεν είναι σκύλος» γέλασε η Ούρσουλα. «Είναι ο 

κύριος Ούλοφ».
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Η Ούρσουλα και η Σύλβια τάισαν τις χελώνες με 

μπαγιάτικα κράκερ που είχε πάρει μαζί του ειδικά γι’ 

αυτό τον σκοπό ο κύριος Ούλοφ, και η Σύλβια αφη-

γήθηκε στην Ούρσουλα μια καταπληκτική ιστορία για 

ένα αγόρι που είχε τόσο τεράστια 

πέλματα, που τα χρησιμοποιού-

σε ως ομπρέλα για τον ήλιο.
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«…τελικά ο Ρούπερτ έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής 

στο κουτσό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία» κατέληξε 

η Σύλβια. «Πρέπει να πηγαίνω τώρα. Έχω να χτενίσω 

τη χαίτη του Μουρμουρέλο». 

«Θέλεις να σε βοηθήσω;» ρώτησε ενθουσιασμένη η 

Ούρσουλα. Της άρεσε πολύ να χτενίζει, αλλά ο κύριος 

Ούλοφ δεν καθόταν συχνά να του χτενίσει τα μαλλιά.

«Μια άλλη φορά» είπε η Σύλβια και προχώρησε 

προς τον λαβύρινθο. «Παρεμπιπτόντως, νομίζω ότι κι ο 

σκύλος σου χρειάζεται χτένισμα».

«Καλό κορίτσι» είπε η Ούρσουλα 

όταν έφυγε η Σύλβια. 

Ο κύριος Ούλοφ έμεινε σιωπηλός.
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Την επόμενη μέρα η Ούρσουλα συνάντησε τη 

Σύλβια στο γεφυράκι.
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Έριξαν στο ρυάκι τα ειδικά ξυλαράκια που είχε φέρει 

για να παίξει ο κύριος Ούλοφ με την Ούρσουλα. 

Η Σύλβια αφηγήθηκε στην Ούρσουλα την ιστορία 

ενός προ-προ-θείου της που τον έλεγαν Όσκαρ και 

ήταν ένας παρεξηγημένος πειρατής.

«…τελικά βρέθηκε με τέσσερις παπαγάλους, δύο σε 
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κάθε ώμο του. Δεν τον βοήθησαν όμως 

να σβήσει τη φωτιά που είχαν πιάσει τα 

μπατζάκια του, αλλά αυτό είναι μια άλ-

λη ιστορία» κατέληξε η Σύλβια. «Πρέπει 

να πηγαίνω τώρα. Πρέπει να πάω τον 

Μουρμουρέλο στο μάθημα υπερπήδησης εμποδίων».

«Μπορώ να έρθω κι εγώ;» ρώτησε ενθουσιασμένη η 

Ούρσουλα. Ο κύριος Ούλοφ δεν έκανε κανένα μάθημα, 

γιατί ήταν πολύ ντροπαλός. 

«Μια άλλη φορά» είπε η Σύλβια και προχώρησε 

προς το δάσος με τα μπονσάι. «Ο σκύλος σου έριξε στο 

ρυάκι την ομπρέλα σου».

«Καλό κορίτσι» είπε η Ούρσουλα, όταν έφυγε η Σύλ-

βια. «Και λέει καταπληκτικές ιστορίες». 

Ο κύριος Ούλοφ δεν την άκουσε, γιατί ψάρευε την 

ομπρέλα από το ρυάκι. 

Είχε γίνει μούσκεμα.
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Την επόμενη μέρα η Ούρσουλα συνάντησε τη Σύλ-

βια στο πάρκο… 
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…και την επόμενη μέρα…



…και τη μεθεπόμενη.
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