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Η Ούρσουλα ζει στον εικοστό τέταρτο όροφο του 

Μεγάρου Χαλιμά. Αυτό βρίσκεται στην 3η Λεω-

φόρο, που έχει στη μία άκρη της το Κορεάτικο Θέατρο 

του Γκρούμπερμαν και στην άλλη το πάρκο Πέττι- 

γκριου με τους διακοσμητικούς κήπους του. Στη μέση 

βρίσκεται το κατάστημα υποδημάτων της 3ης Λεωφόρου.
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Η Ούρσουλα ζει στο διαμέρισμα 234 με τον κύριο Ού-

λοφ, ο οποίος είναι μικροσκοπικός και μαλλιαρός και 

δεν του αρέσουν δύο πράγματα: η βροχή και να του 

βουρτσίζουν τα μαλλιά. 
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Η Ούρσουλα και ο κύριος Ούλοφ είναι πολύ καλοί 

στο να καταστρώνουν σχέδια δράσης και να λύνουν 

μυστήρια, κάτι που κάνουν πολύ συχνά…

Όπως τότε που έπιασαν τη διαβόητη Κίτρινη Γάτα 

που έκλεβε κοσμήματα…

… ή όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το φάντασμα του αλό-

γου των Χαμμερστάιν.
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Πάντως, ό,τι κι αν κάνει η Ούρσουλα, το κάνει μαζί με 

τον κύριο Ούλοφ.
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Ένα πρωί, στην αρχή των σχολικών διακοπών…



7Εκείνη τη μέρα η Ούρσουλα και ο κύριος Ούλοφ εί-

χαν βγει για βόλτα στην 3η Λεωφόρο, όταν μια τε-

ράστια αφίσα τράβηξε την προσοχή του κυρίου Ού-

λοφ. Σταμάτησε για να τη δείξει στην Ούρσουλα. 

«Όχι τώρα, κύριε Ούλοφ» είπε η Ούρσουλα αφη-

ρημένα. «Θα χρειαστώ καινούρια παπούτσια για τις 

διακοπές…»
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«Μπονζούρ, Ούρσουλα!» είπε η Βιβή, η πωλήτρια του 

καταστήματος υποδημάτων της 3ης Λεωφόρου. «Τις 

εντόπισες, βλέπω, τις παντόφλες πιγκουίνος. Έχω στο μέ-

γεθός σου και μπαλαρίνες Εσκιμώος, πλατφόρμες καρι-

μπού, καθώς κι ένα ζευγάρι πολύ ιδιαίτερες μπότες άλ-

κης».

«Θα τα πάρω όλα!» είπε η Ούρσουλα. «Χρειάζομαι 

παπούτσια για τις διακοπές. Μπορείς να μου τα κάνεις 

ένα πακέτο και να τα δέσεις με μπόλικο σκοινί, σε πα-

ρακαλώ;
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Εκείνο το βράδυ η Ούρσουλα και ο κύριος Ούλοφ 

κάθισαν να φάνε το βραδινό τους. Η Ούρσουλα έτρω-

γε μακαρόνια με τυρί, που τα συνόδευε με συμπυκνω-

μένο χυμό λάιμ, που μόλις της τα είχε παραδώσει η 

«Σπιτικό Φαγητό ΕΠΕ». Ο κύριος Ούλοφ είχε μπρο-

στά του ένα βαθύ πιάτο κουάκερ και μια κούπα ζεστή 

σοκολάτα, τα οποία αποτελούσαν το μόνιμο γεύμα του.
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Ο κύριος Ούλοφ απολάμβανε τη ζεστή του σοκολάτα 

όταν…

… πρόσεξε κάτι πολύ παράξενο. Αμέσως έτρεξε στην 

άλλη άκρη του τραπεζιού να το δείξει στην Ούρσουλα. 
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«Όχι τώρα, κύριε Ούλοφ» είπε αφηρημένα η Ούρ-

σουλα που ήταν απορροφημένη στην ανάγνωση του 

αγαπημένου της βιβλίου, Το σφύριγμα της άγριας φύσης 

- Ιστορίες οτοστόπ με άγρια ζώα του Θορ Θόρενσεν, με 

σκοπό να βρει πού θα πήγαιναν διακοπές. Βρισκόταν 

στο σημείο που έγραφε για το πώς να είναι κανείς ευ-

γενικός με τα λάμα. 
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Το επόμενο πρωί ο Μαξ, το αγόρι που μοίραζε τις 

εφημερίδες, παρέδωσε τα Νέα της Μεγαλούπολης στο 

διαμέρισμα 243. Η Ούρσουλα διάβαζε την καρτ πο-

στάλ που μόλις είχε βρει στο χαλάκι της εισόδου.

«Πού θα πάτε διακοπές;» ρώτησε ο Μαξ.

«Δεν έχω αποφασίσει ακόμα» είπε η Ούρσουλα κι 

άρχισε να ξεφυλλίζει την εφημερίδα. «Θα δούμε».
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Την υπόλοιπη μέρα ο κύριος Ούλοφ συνέχισε να βλέ-

πει παράξενα και ασυνήθιστα πράγματα. 
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Κανείς άλλος δεν τα έβλεπε. Όλοι τους ήταν πολύ 

απασχολημένοι….
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Ο κύριος Ούλοφ ήταν πολύ στενοχωρημένος. 
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Αλλά η Ούρσουλα δεν το είχε προσέξει.
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