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Δεν μπορώ να πω ότι τα βιβλία με θέμα τη μαγεία με συγκινούν. 
Προτιμώ πιο ρεαλιστικά θέματα που αγγίζουν τις αγωνίες των εφήβων. 
Όταν, όμως, το βιβλίο έχει θέμα του ένα ιδιαίτερο αγόρι σαν τον Καλ, 
μόλις δώδεκα χρονών, που σώνει και καλά πρέπει να ακολουθήσει την 
οικογενειακή παράδοση και να γίνει μάγος, κι όταν αυτό το άμοιρο 
ορφανό από μητέρα προσπαθώντας να αποτύχει τα καταφέρνει, τότε η 
ανάγνωση αποκτά ενδιαφέρον. Κι όταν πρόκειται για ένα 
καλογραμμένο αφήγημα σαν τη Σιδερένια Δοκιμασία, ε, τότε η 
ανάγνωση γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική.  
Ο Κάλουμ Χαντ, Καλ τον φωνάζουν όλοι, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου 
δεν θέλει να γίνει μάγος και να περάσει τη διαδικασία της Σιδερένιας 
Θέλησης. Κάνει τα πάντα για να αποτύχει στις δοκιμασίες στο σκοτεινό 
κάτω από τη γη Ματζιστέριουμ μπροστά στα έκπληκτα μάτια των 
δασκάλων- μάγων. Κάθε φορά όμως τα καταφέρνει κατά ένα μαγικό 
τρόπο προς μεγάλη απορία των συμμαθητών του που θέλουν διακαώς 
να πετύχουν και δεν τα καταφέρνουν όπως αυτός. Κι όπως ήταν ένα 
ζιζάνιο στο σχολείο έτσι και στη σχολή μάγων κατορθώνει να δοκιμάζει 
τα νεύρα των δασκάλων του και να γεννάει τον θυμό τους μα και τον 
σεβασμό τους. 
Στον πρόλογο του βιβλίου γίνεται ένα κατατοπιστικό φλας μπακ στο 
παρελθόν με τους γονείς του Καλ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Στοιχεία του 
εμφανίζονται διάσπαρτα στα 25 κεφάλαια για να φωτίσουν τα σκοτεινά 
σημεία της πλοκής και να βοηθήσουν τον Καλ να συνειδητοποιήσει την 
πραγματική μάχη που έδωσε η μητέρα του, όταν αυτός ήταν ακόμα 
μωρό.   
Οι περιγραφές σε μεταφέρουν σε κινηματογραφικά τοπία και 
χαρακτήρες μοναδικά πλασμένους. «Το διαρκές συνοφρύωμα του Καλ, 
τα ανάκατα μαύρα μαλλιά του και τα καχύποπτα γκρίζα μάτια του ήταν 
ιδιαίτερα γνώριμα στους γείτονές του». Ο Καλ με την Ταμάρα και τον 
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Ααρόν, συγκροτούν  την ομάδα των μαθητευόμενων μάγων. Θα ζήσουν 
φοβερές περιπέτειες και με άλλους μαθητευόμενους διαβαίνοντας τις 
Πύλες των διάφορων δοκιμασιών. Θα ελέγξουν τη δυνατότητα σκέψης 
τους. Θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Θα συνεργαστούν. Θα 
αναμετρηθούν με ανατριχιαστικές προφητείες για το μέλλον τους. Θα 
αγωνιστούν ενάντια σε τέρατα, σε στοιχειακούς, δράκους, σαύρες με 
ανθρώπινη φωνή, χαοφόρους και στοιχεία της φύσης. Το 
Ματζιστέριουμ είναι ένας τόπος μαγικός, που κλείνοντας το βιβλίο ο 
έφηβος αναγνώστης θα θελήσει να τον εξερευνήσει βαθύτερα ώστε να 
ανακαλύψει τι σημαίνει πραγματικά να είσαι φίλος. 
Ποια κρυμμένα μυστικά κρύβει ο δάσκαλος Ρούφους που αφορούν 
στην οικογένειά του; Και, μήπως τελικά, είχε δίκιο ο πατέρας του, 
κόντρα σε όλους τους μάγους, που τον απέτρεπε σε όλη του την 
παιδική ηλικία να ακολουθήσει τη μαγεία; Τι ρόλο θα παίξει το μαχαίρι 
που έχει χαραγμένο πάνω τη λέξη ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ; 
Ένα βιβλίο που υμνεί τη συνεργασία, τη φιλία, τον κοινό σκοπό που 
μπορεί να ενώνει τους νέους ανθρώπους. Απολαυστικό!   
 


