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О то ли на jе жи ве ла у ста ну броj 243 згра де П. 

В. Ха фел динк, ко jу су сви зва ли би бер ни ца, 

за то што jе ве о ма ли чи ла на по су ду за би бер.

Прво поглавље

зграда
Биберница

Шиљати
солитер

Стан
бр.243

зграда
кутијаза
ципеле зграда

Корнет

ПаркПетигруи
украснивртови

волидарешаватешке
загонеткеидаразра
ђујелукавеплановеу

својојбележници

Ото ли на

петигру
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Ма да су Ото ли ни ни ро ди те љи рет ко би ли код 

ку ће, стал но су jоj се jа вља ли раз глед ни ца ма.
Ње ни ро ди те љи су би ли ко лек ци о на ри ко jи су 

пу то ва ли по чи та вом све ту. Рет ко су ка да би ли 

код ку ће, али jе Ото ли на има ла сву бри гу и 

ни ка да ни jе би ла уса мље на. Сем то га, дру штво 

jоj jе пра вио и њен наj бо љи при jа тељ го спо дин 

Ман ро.

ИзНорвешке

ЖанПјер

Џералдинаи
Џералдина

Мерион господин
Манро

ВеликиДаг Момци

Изсервисаза
намештање

кревета„Срећно
гнездо“.

изДоставе
козметичких
препарата

Мерион

Изфирме
„Полирање

квака“

Изсервиса
замењање

сијалицаод
1000вати

Пит КејтиТереза Мадам
Вонг

изфирме
„Домаћајела“

ИзМекбиновог
сервисаза

чишћење

ИзфирмеСмитиСмит,
мајсторазарастресање

јастукаинавлачење
завеса

Изсервисаза
слагањерубља

„Насмешенизмај“.

ПКд.о.о.

          По здра ви с
фестивала украшавања

            лосова на аљасци

Го сио ђи ца О. Браун
Би бер ни ца
сшан броj 243
Тре ћа ули ца
3001 Ве ле град

Наj дра жа О, 
украшавање лосова 
jе дивно али и веома 
заморно! 
   Воле ше 
мама и шаша.  

П.С. Пази се на оним 
љуљашкама!

Ш У М Е 

С
 Е 

В Е Р Н Е

22.02.08.

Раз глЕд Ни ца

Отолинапишеродитељиматако
штописмашаљеуДруштво

лутајућихсакупљача.Онисе

трудедалутајућимсакупљачима

поштастигнебезобзирагдесеу
светуналазили.

ПК



Јед ног jу тра, Ото ли на и го спо дин Ман ро ше та ли 

су по пар ку и укра сним вр то ви ма Пе ти гру. био 

jе уто рак, а утор ком уjу тру су во ле ли да по се

ћу jу кор ња че у њи хо вом jе зер це ту...

Наочаре за сунце за 
ПОНЕДЕЉАК

Капут за 
УТОРАК

Панталоне за 
СРЕДУ

Греjачи за уши за 
ЧЕТВРТАК

Џемпер за 
ПЕТАК

СУБОТЊИ 
шешир за  сунце НЕДЕЉНЕ 

блесаве наочаре

(само за  
ношење  
у стану)

ПЕТАК

Отолинаје
обукласвој

капутза
УТОРАК.Имала

јепосебни
одевнипредмет
засвакидану

недељи.
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Кућана
дрвету

Украсни
лавиринт

Врт
кактуса

Вртешке

Украсни
мост

Језерцес
корњачама

Шумабонсаи
дрвећа

Врт
камичака

Љуљашке

НИСКАтрава

ВИСОКА

ТРАВА

ПаРК 
и УКРаСНи 

ВРтоВи 
ПЕтигРУ
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...а ту су упо зна ли Се си ли ФорбсЛо ренс III и 

ње ног па та го ниj ског по ни jа Мр мљав ка.

76

Источнокројдонски
слез

Норфочки
зграбац

Источноафрички
чупавижбун

Португалски
шврљижбун

Јужноафрички
чупавижбун Норвешка

боровница Каирскапигмејскапалма Љубичастижбун
изПенанга

Жбуњеиз
целогсвета

Молим вас да храните корњаче
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Ото ли на и Се си ли су хра ни ле кор ња че ба jа тим 

кек со м ко jи jе го спо дин Ман ро по нео по себ но 

у ту сврху, а Се си ли jе ис при ча ла 

Ото ли ни ве о ма за ни мљи ву при

чу о де ча ку ко jи jе имао 

то ли ко огром на сто па ла 

да jе мо гао да их ко ри сти 

уме сто сун цо бра на.

„Сви ђа ми се твоj по ни“, ре кла jе Ото ли на.

„Хва ла“, ре кла jе Се си ли. „Знаш, Мр мљав ко jе 

из Па та го ни jе. Ме ни се сви ђа твоj пас.“

„То ни jе пас“, на сме jа ла се Ото ли на. „То jе 

го спо дин Ман ро.“

Дечаксаогромнимстопалима
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„...и он да jе Ру перт по стао свет ски омла дин ски 

пр вак у шко ли ца ма, али то jе већ дру га при ча“, 

ре кла jе Се си ли. „Са да мо рам да идем. Тре ба да 

иш чет кам Мр мљав ку гри ву.“

„Мо гу ли jа да ти по мог нем?“, упи та Ото ли

на уз бу ђе но. Она jе обо жа ва ла да чет ка ко су. 

Го спо дин Ман ро ни jе.

„Мо жда не ки дру ги пут“, ре че Се си ли, па 

крену ка укра сном ла ви рин ту. „Уз гред, тре ба ло 

би да иш чет каш кр зно свом псу.“

„Де лу jе ми фи но“, ре че Ото ли на по што jе 

Се си ли оти шла.  

Го спо дин Ман ро ни шта  

ни jе ре као.
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Бризбејнско
грудвастодрво

Сесилијеузела
готовосав
кексиније

оставиланиједан
загосподина

Манроа.


