
Професор Плюмбум зберігає 
велику таємницю, яку відкрив 
одного дня Ганні та Генрі…

Карузо — кіт Ганни. Завжди 
супроводжує друзів у їхніх мандрах 
і саме тоді виявляє вміння говорити!

Цей олiвець чарiвний!

Ганна та Генрі — 
найкращі друзі. 

Мешкають в одному 
будинку і разом 

ходять до школи.

Користуючись ним, ти зможеш мандрувати 

іншими світами!



Цього разу друзі зустрінуть:

Неробинікса, який 
здебільшого сидить 
сам-один у великій 
піраміді, тому радо 
вітає гостей…

Крокодила, що 
не є великим 

прихильником гарних 
манер. Принаймні, коли 

голодний. Тому ручкатися 
не буде, затям.

Саліма — великого гурмана, 
котрий не квапиться 
частувати. Поготів сорок 
одного розбійника…
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Будинок Ганни і Генрі розташований майже 
наприкінці Каштанової вулиці. Зовні він геть 
непоказний — мишасто-сірий, наче бруківка, 
якою вимощено саму вулицю. Але всередині там 
усе дуже барвисте, а цього ранку ще й сповнене 
цікавих подій. Професор Геркулес Плюмбум 
підкручує сиві вуса біля люстра.

— Сьогодні… — посміхається, раптом ніби 
щось пригадавши. — Сьогодні саме той день, 
коли…

Він не встигає висловити свою думку, адже 
дзиґарі на стіні вибивають дев’яту. Саме час 
відчиняти крамницю. А для цього професор 

Сiрий зовнi,  

барвистий усерединi
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має зійти зі своєї квартири на горищі донизу, 
на перший поверх.

На третьому поверсі праворуч мешкає 
Ганна разом із батьками й біло-рудим 
котом Карузо. Квартира ліворуч давно вже 
порожня. Можливо, через пана Субіто, котрий 
оселився поверхом нижче й постійно грає 
на саксофоні.

Професор Плюмбум потихеньку підходить 
до квартири пана Субіто і прислухається. З-за 
дверей лине веселенька мелодія. Напевне, 
у фрау Рубенштайн, яка живе навпроти, зараз 
бісики в очах гецають!

Фрау Рубенштайн (другий поверх, праворуч) 
обожнює музику. І пан Субіто також! Професор 
крокує далі, відсапуючись на кожній сходинці. 
Пихкає, точнісінько як парова праска фрау 
Лемке. Подружжя Лемке мешкає на першому 
поверсі праворуч. Фрау Лемке прасує 
все, що підвертається під руку, а перевагу 
надає краваткам.
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Її чоловік Герберт страх як не любить 
краваток. Та попри це, якусь із них носить — 
лише заради того, щоби жінка не діймала. 
Подружжя Лемке взагалі дуже полюбляє тишу.

Професор шмигає навшпиньки повз їхню 
квартиру. І дістається оселі Генрі. Хлопець 
зазвичай сидить удома. Чи то пак не вдома, 
а в Ганни. Вони мов дві частинки пазла — хай 
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зовсім різні, та ідеально пасують одне одному. 
Тому й стали найкращими друзями.

Відсапуючись, професор відчиняє 
двері крамниці. «Канцелярське приладдя 
Плюмбума» — написано на піддашку над 
вітриною. Колись піддашок викрашався 
червоно-білими смужками. Але вітер і дощ 
роками стирали з нього фарбу, тож зрештою 
він став сірим, як і решта будинку. Утім, кожна 
дитина знає цю крамничку.

Адже там можна купити не лише шкільні 
зошити, папір для малювання й будь-які олівці, 
котрих тільки душа забажає. У Плюмбума 
є шоколад, лакриця і тисячі різноманітних 
жувальних гумок. Зі смаками суниці, м’яти 
та кока-коли. Деякі жуйки скидаються 
на канцелярські гумки. І навпаки. Тому 
доводиться виявляти пильність, аби взяти 
те, що треба.

Ганна й Генрі вчаться в одному класі, тож 
майже постійно тримаються вкупі. Щодня 



вони проминають професорову крамничку. 
Купують солодощі, а тоді гуртом беруться 
до домашнього завдання. Одного разу саме 
так і почалися їхні пригоди…




