


Ottolina a Borsszóró Torony huszonne-
gyedik emeletén él. A ház eredetileg 

P. W. Huffladinkáról kapta nevét, de mivel 
leginkább egy borsszóróra hasonlít, idővel 
mindenki csak Borsszóró Toronyként kezdte 
emlegetni.
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Ottolina a 243-as számú lakásban lakik Mr. 
Munroe társaságában, aki kis növésű, de dús 
szőrű, és nem kedveli az esős időjárást, vagy ha 
dús szőrét fésülgetik.

Ezzel szemben Ottolina minden időjárást 
kedvel, kiváltképp az esőset, mert a tócsába-tocs-
csanós a kedvenc játéka, ráadásul nagyon szereti 
fésülgetni Mr. Munroe dús szőrét. Megnyug-
tató és pihentető elfoglaltság, ami különösen 
jól jön, ha trükkös talányok várnak megoldásra, 
vagy ügyes terveket kell kieszelni.

Ottolina

Mr. Munroe

Szereti a tócsába- 
toccsanósat, és min-
denfélét gyûjtöget

kis növésû, de dús szôrû, 
és egy norvég mocsárból 

érkezett
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Márpedig Ottolina még a tócsába-toccsa-
nósnál is jobban szereti, ha trükkös talányo-
kat oldhat meg, vagy ügyes terveket eszelhet 
ki, ezért mindig figyel és résen van, hátha ta-
lálkozik valami rendkívüli furcsasággal, Mr.  
Munroe pedig segít neki.

Ez itt Robert,  
az egér, akivel  

Mr. Munroe talál-
kozott a konyhá-
ban múlt kedden

Ez itt Ottolina notesze. 
Ide jegyzi le, amit látott, 
és ebben dolgozza ki az 

ügyes terveket
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Ottolina szülei a Föld körül utazgatnak, és 
érdekes tárgyakat gyűjtenek a világ minden 
részéről. A 243-as számú lakást már egészen 
megtöltötték a tárgyak, amiket összegyűjtöt-
tek.

császári fejfedôket

meteoritokat

tengeri kagylókat
módfelett 

apró 
festményeket

tubákos szelencéket

meleg vizes palackokat

kobaltkék üvegcséket
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A szülei megígérték Ottolinának, hogy egy 
nap, ha majd nagyobb lesz, ő is csatlakozhat 
hozzájuk az utazásokon, de addig is itthon kell 
maradnia, hogy gondozza a gyűjteményeket. 
Ottolina ezt nem is bánja nagyon, mert itt van 
neki Mr. Munroe társaságnak.

lepkefogó hálókat

maszkokat

kakukkos 
órákat

hordozható 
akváriumokat

teaszûrôket

mindenféle rejtélyes 
dolgokat, amikrôl 
senki sem tudja, 

mire valók
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Egy napon, a délutáni séta közben Mr. 
Munroe érdekes plakátot vett észre egy 
lámpaoszlopra ragasztva, Grüberman Ko-
reai Színháza előtt. Óvatosan lehámozta, 
összehajtotta, és a hóna alá csapta, mivel − 
lévén kicsi és csupa szőr − nem volt egyetlen 
zsebe sem.

Itt egy oldal 
Ottolina 

noteszébôl

Tócsa- 
térkép

Itt van 
a legnagyobb 

tócsa!

El ne felejtsem magammal 
vinni a Bloomsbury 

Duplaernyôt

autóknak 
behajtani tilos!

Itt Robert 
egy kicsit 
megrágta 
a papírt
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Pár órával később Ottolina éppen a Négyki-
öntős Teáskanna-gyűjteményt tisztogatta, mi-
kor hátulról valaki megkocogtatta a vállát. Mr. 
Munroe volt az, aki megmutatta Ottolinának 
a plakátot, amit Grüberman Koreai Színháza 
előtt talált, egy lámpaoszlopra ragasztva.
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− Nocsak, milyen furcsa! − álmélkodott Ot-
tolina. − Nincs több ilyen plakátod véletlenül?

ez az a plakát a lámpaoszlopról

Egy Fajtiszta Maláj Öleb, 

Puszedly Gerzson
                       névre hallgat,

szeretô gazdája nagyon hiányolja.

nagy jutalom
                                                     vár a becsületes megtalálóra

Keresse Mrs. Loretta Lloydot, a 11112-es számú lakásban,

Hegyes Torony, Harmadik utca, N.V. hónalj-
szôr
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a 243-as 
számú lakás

Ottolina 
szobája

Mr. Munroe 

szobája

A Különleges-
Álcaöltözetek 

Szekrénye

Norvég mocsarában Mr. 
Munroe nem tanulta meg, ho-

gyan kell rendet tartani 
a szobájában, mert egyálta-
lán nem is volt szobája. Kis 
föld alatti lyukban lakott, 

ami mindig beázott.
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Mr. Munroe bement a szobájába, ami most 
is nagyon rendetlen volt.

Amikor visszajött, Ottolina épp Páratlan 
Cipőgyűjteményét rendezgette.

Ottolinának két saját gyűjteménye van, az 
egyik közülük a Páratlan Cipőgyűjtemény, 
amire különösen büszke. Amikor Ottolina egy 
új cipőt vásárol, a pár egyik darabját a gyűjte-
ménybe helyezi, a másikat meg viseli.

ha szeretnéd tudni, 
mi Ottolina másik 

gyûjteménye, lapozz
a 45. oldalra!

Ottolina 
Páratlan 

Cipôi
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Mr. Munroe megmutatta Ottolinának a töb-
bi plakátot is, amit városszerte gyűjtött lámpa-
oszlopokról.

Ottolina sokáig töprengett felettük.
− Nem is tudom… − szólt elgondolkozva. − 

Ugye megengeded, hogy megfésüljelek?
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Amíg Mr. Munroe dús szőrét fésülgette,  
Ottolina egyre csak a plakátokon töprengett.

így néz ki Ottolina, 

mikor épp egy ügyes 

tervet eszel ki.

Mördoch
Wilson

VIX-Hilburg, 
Olto Grófja

III. Gülüszemû
Snuki

Elvesz

Elveszett

Elveszett
Elvesz

ett
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Ezen az estén is együtt ültek le vacsorázni. 
Ottolina sült sajtot evett, és fahéjas pirítóst, 
frissen szervírozva a HáziKoszt Ételhordó Rt. 

FürdÔszObai 
KElléKpótlás párnarázó &

Függönyigazgatóság
 

   

Ruhabehajtó Vállalat

Izzócsere Egyesület
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alkalmazottai által. Mr. Munroe egy tál zabká-
sát és egy bögre forró csokoládét vacsorázott, 
bár ő tulajdonképpen sohasem evett egyebet. 

Ottolina szülei 
nagyon sokat 

utaznak ugyan, 
de gondoskodtak 

róla, hogy sok 
ember legyen 

körülötte, akik 
lesik minden 
kívánságát.
Itt vannak 

a névkártyáik

HáziKoszt
Ételhordó Rt.

K.F.T. 
Kilincs 
Fényezô 
Társaság

Nyuszi
   Fészek
A meg-, és beágyazó Brigád

Shika Mikah
Takarító Szolgálat
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Vacsora után Ottolina lement a Bors- 
szóró Torony alagsorában lévő mosókony-
hába.

Ottolina maga szereti elvégezni a mo-
sást, két okból is. Először is azért, mert igen 
kedveli a mosógépeket…
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Másodszor pedig azért, mert – rendsze-
rint lábujjhegyre állva –, a csövekre tapasztja 
fülét, és úgy hallgatózik. Szereti ugyanis ki-
hallgatni mások beszélgetéseit a szomszéd 
lakásokban. Ezt persze soha nem mondaná 
el a barátjának, mert tudja, hogy Mr. Munroe 
nem helyeselné.

…mindig csak 
alma, még  

vasárnap sincs 
körte…

…de Mrs.
Paszternák majma nem 

volt hajlandó fölvenni 
azt a selyem- 

pizsamát…

Általában 
Cecil nagyon jó 
gyerek, de múlt 

kedden…

Pont 
Jó!

Hideg Meleg
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Bizony ez nem is valami tapintatos dolog, 
mindazonáltal gyakran segített már Ottoli-
nának trükkös talányok megoldásában vagy 
ügyes tervek kieszelésében.

Például ő találta meg Mrs. Paszternák el-
veszett majmát is, nyomon követve az elhul-
lajtott mézes-mogyoró darabkákat, és amikor 
a 36-os lakásban lakó férfi lábujja beszorult a 
csapba, ő volt az, aki kihívta a tűzoltókat.

Nos, ha Margónak 

lehet ölebe, akkor én 

is akarok egyet…

…szóval azóta 
csakis zuhanyozom, soha 

többé nem fürdök 
a kádban…

Anyu! 
Nem láttad 

a zoknimat? 
Anyu! ANYU!…

Komolyan, 
ez már a harmadik 

ruha, ami eltûnt 
mosás közben…



Ezen az estén Ottolina éppen mosott és cső-
re tapasztott füllel hallgatózott, mint rendesen, 
mikor egyszerre nagy szőrös mancs jelent meg 
az egyik mosógép mögött, és felkapott egyet 
Ottolina csíkos zoknijai közül.

Ottolina a gép mögé kémlelt.
Egy medve ült ott.
− Szégyellhetnéd magad! Micsoda 

dolog zoknit lopni? − pirongatta meg 
Ottolina.

− Te is szégyellhetnéd magad! 
Micsoda dolog kihallgatni má-
sok beszélgetéseit? − vágott 
vissza a medve.

− Jól van, én nem 
árullak be téged, ha te 
sem árulsz be en-
gem − ajánlotta 
Ottolina.
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A 
MEDVE

Mrs. 
Paszternák 

ruhája

a 36-os  
lakásban 
lakó férfi 

kedvenc inge

Ottolina 
csíkos 

zoknija

A medve az alagsorban:
1. Kanadából érkezett.
2.  Idén vakációzni akar téli 

álom helyett.
3.  Azt mondja, az alagsor 

sokkal hidegebb, mint egy 
hideg barlang.

4.  Nekiadtam  
a csíkos  
zoknimat.Egy oldal 

Ottolina 
noteszébôl:
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