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اُتولین براون توی آپارتمانی در برج پ.و. هافِلدینک زندگی 
می کرد. این برج شبیه فلفل ساب بود؛ برای همین همه بهش 

می گفتند »ساختمان فلفل ساب«.

ساختمان 
فلفل ساب

 برج 
نوک تیز

ساختمان 
ُپل استوارت 3

آپارتمان شماره ی 
243

سالن نمایش 
ُکره ای 
کرابرمن

 ساختمان 
کاله دلقکی

ساختمان 
بستنی قیفی

ساختمان 
جعبه کفشی



ُاتولین همیشه 
یک دفترچه 
همراهش 

دارد که 
چیزهای باحال 
و نقشه های 
یرکانه اش  ز

را تویش 
می نویسد.

اُتولین با بهترین دوســتش، آقای 
مانــرو، زندگی می کــرد. آقای 
مانرو کوچولو و پشمالو بود و از 
سرزمین های باتالقی مه آلود 

نروژ آمده بود. 
آقــای  اُتولیــن،  مامــان  و  بابــا 
پروفســور بــراون و خانم پروفســور 
براون، با سفر به دور دنیا کلکسیون یا مجموعه های باحالی 
جمع کرده و فرستاده بودند خانه تا اُتولین ازشان مراقبت 
کند. کلکسیون ها خیلی زیاد بودند، اما کلی آدم هر روز به 

آپارتمان 243 می آمدند و به اُتولین 
کمک می کردند.  

شرکت غذای 
خانگی،

غذای ُاتولین 
را می آورد.

شرکت نظافت 
َمک بین

همه جا و 
همه چیز را 
تمیز می کند.

شرکت 
اسمیت و 
اسمیت، 
متخصص 

مالفه و پرده،
هر شب و هر 

صبح به ُاتولین 
سر می زند.

شرکت پوشاک 
لبخند اژدها

لباس ها را تمیز 
و اتو می کند. 

شرکت 
سازنده ی 

تختخواب راحت 
و شاد، 

مالفه ها را 
عوض می کند.

شرکت 
لوازم حمام 

یون، مار
حمام 

را کنترل 
می کند.

شرکت 
َدرسازی شینر

قفل ها را برق 
می اندازد.

شرکت 
تغییر نور با 

روشنایی باال  
حواسش به 
چراغ هاست.

آقای مانرو 
دوست دارد نخ ها 

را گلوله کند. 
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در کنار مراقبت از آپارتمان و کلکسیون های مختلف، اُتولین و 
آقای مانرو کلی ماجراجویی با هم  داشته اند. مثل وقتی که دزد 

بدنام جواهرات یا همان گربه ی زرد را دستگیر کردند...

اما اُتولین و آقای مانرو هر کاری که می کردند و هر جا که می رفتند 
مواظب همدیگر بودند؛ چون از وقتی که اُتولین یادش می آمد 

بهترین دوست های هم بودند. 

داستانش را می توانی 
توی کتاب ُاتولین و 
گربه ی زرد بخوانی.

... و روبه رو شدن با شبح 
داستانش را می توانی توی اسب همرستاین...

کتاب ُاتولین و مدرسه ی 
آلیس اسمیت بخوانی.

... و ترول ترسناک خیلی پاگنده ی 
تروندهایم.

داستانش را می توانی 
توی کتاب ُاتولین و آقای 
مانروی گم شده بخوانی.

 آقای مانرو 
شکالت داغ، 

هوای آفتابی و 
کالف های کاموا 
را دوست دارد. از 
باران، شانه زدن 

موهایش و 
اینکه او را با 
سگ اشتباه 

بگیرند، خوشش 
نمی آید.

ُاتولین همیشه 
از بازی کردن 
و شانه زدن 
موهای آقای 
مانرو لذت 

می برد. 

عسلی عتیقه ی بیدرمایر 
پنجه کبوتری
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 اُتولین تصمیم گرفته بود یک مهمانی شام برگزار کند...

یک 
شعر

1415 ... کارهایش را توی دفترچه اش نوشت:



شعر روی 
تیر چراغ 

برق
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شب، سر میز شام، اُتولین دید کلکسیوِن چراغ ها نامرتب و 
قاتی پاتی شده اند. آقای مانرو را که نشسته بود آن طرف میز 
 نمی توانست خوب ببیند؛ چون چراغی که مامان و بابایش از 

تبت خریده بودند بینشان بود. 

اُتولین می دانست آقای مانرو مثل همیشه فرنی و شکالت 
داغ می خورد.

اُتولین گفت: »به نظرم اینجا رو باید برای مهمونی شام مرتب 
کنیم.« و همان طور که غرق در فکر بود، تکه ای نان با گوجه و 

پنیر آب شده برداشت.  

شعر روی تیر 
چراغ برق
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انبار خرت و پرت ها  اُتولین بعد از شام قدم زنان رفت طرف 
توی هال. دستگیره ی خوشگل براق را چرخاند...

... و توی انبار خرت و پرت ها را نگاه کرد.
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به آقای مانرو گفت: »این جوری اصاًل 
نمی شه.« 

آقای مانرو به نشانه ی موافقت سرش 
را تکان داد.
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هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر

هوپا مارکت، فروشگاه اینترنتی هوپا
www.hoopamarket.com

سایت هوپا
www.hoopa.ir

کانال تلگرام هوپا
https://t.me/hoopabooks

اینستاگرام هوپا
hoopa_publication

کتاب فروشی های هوپا
www.hoopabooks.ir


