
 

 

 

Η μαγισσούλα που έτρωγε αριθμούς, Χρυσάνθη Τσιαμπαλή, εικ : Ανδριάνα 

Ρούσου, εκδ. Ψυχογιός 

Στον πύργο της αρχιμάγισσας Αναφανδίνας μαζεύτηκαν όλες οι γνωστές 

και «μεγάλες» μαγισσούλες  για να γιορτάσουν τη λήξη των μαθημάτων  

της πρώτης τάξης του σχολείου τους. Ανάμεσα τους εκλεκτοί καλεσμένοι 

και φυσικά ο ξακουστός Μάγος Αριθμός 0 με τους απόλυτους αριθμούς - 

βοηθούς του για να ξεκινήσουν μια μοναδική παράσταση. 

Το πρώτο μαγικό που ανακοίνωσε ήταν η Πρόσθεση. Μια θαλασσοταραχή 

που δεν …πέτυχε. Ο Μάγος Αριθμός 0 που είχε βάλει όλη τη μαγική του 

σοφία και τέχνη σάστισε κι απτόητος συνέχισε με το δεύτερο μαγικό του 

ετοιμάζοντας μια χιονοθύελλα. Μα και πάλι απογοήτευση για εκείνον και 

τους καλεσμένους. Ούτε με την καταιγίδα τα κατάφερε, ούτε με το 

…καλοκαίρι. Έτσι εκνευρισμένος και στενοχωρημένος  προσπάθησε να 

κάνει και άλλα μαγικά τούτη τη φορά με την αφαίρεση. Η απογοήτευση του 

έφτασε στο ζενίθ της ώσπου κάτι ακούστηκε σαν να ερχόταν από τα βάθη 

μιας σπηλιάς και όλοι κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Η μικρή μάγισσα 

Πριφινέλα ήταν κάπου εκεί, αυτουργός όλων των παράξενων μαγικών 

αποτυχιών. Οι δικαιολογίες της δεν έπεισαν την αρχιμάγισσα και η 

παραδειγματική τιμωρία της, της στέρησε το αγαπημένο της ραβδί… 

Μια πανέξυπνη ιστορία της Χρυσάνθης Τσιαμπαλή. Μια ιστορία για τις 

πρώτες απλές μαθηματικές πράξεις με τρόπο μοναδικό και …μαγικό. Μια 



ιστορία γεμάτη χιούμορ και τεχνάσματα που παρακινεί τα παιδιά για ακόμα 

περισσότερες ασκήσεις με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μια ιστορία που 

θυμίζει ακόμα και τα καιρικά φαινόμενα και τις συνέπειες των πράξεων μας 

για  κάθε ενέργεια  που βλάπτει τους άλλους. Μια ιστορία με γλυκό τέλος 

σαν γλειφιτζούρι και με υπόθεση που θα κάνει τα παιδιά να λατρέψουν τα 

…μαθηματικά και γιατί όχι να τα παρακινήσει να εξασκηθούν περισσότερο 

με όπλο της την φαντασία  και τη διάθεση να βρουν νέους τρόπους 

κατανόησης κάποιων πράξεων που τους δυσκολεύουν. Το βιβλίο έχει 

εικονογραφήσει η Ανδριάννα Ρούσσου με πολύ όμορφα σκίτσα και έντονα 

χρώματα όπως ταιριάζουν στον κόσμων των ατίθασων μαγισσών και 

πραγματικά θα ξεκαρδιστείτε από τα γέλια   με την υπόθεση και τη 

ζωντάνια του. 

Για παιδιά από 5 ετών και για όλους όσους αγαπούν τα μαθηματικά και τις 

μάγισσες! 

 


