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της είναι μεγάλη, με πολλή τρυφερότητα μέσα της. Η Ματίλντα 
είναι ένα παιδί που
πιο πολλές γνώσεις
όλο και περισσότερο. Δηλαδή αντί να την
διαβάζει βιβλία και
αποτρέπουν να το κάνει. Σίγουρα η ζωή της Ματίλντα
είναι μικρή, είναι πολύ πιο συναρπαστική από των γονιών 
γιατί μέσα από όλα αυτά τα βιβλία που διαβάζει
διάφορα μέρη και μαθαίνει πράγματα για αυτά

 

 

Η Ματίλντα είναι ένα πεντάχρονο 
μικρό κορίτσι που ζει με τους γονείς 
της και τον αδελφό της. Είναι ένα 
έξυπνο, τρυφερό και αξι
κοριτσάκι. Το μυαλό της
απεριόριστες δυνατότητες. Είναι μια 
μικρή ιδιοφυΐα. Όσο για την καρδιά 

με πολλή τρυφερότητα μέσα της. Η Ματίλντα 
είναι ένα παιδί που θέλει να μάθει, θέλει να αποκτήσει όλο και 
πιο πολλές γνώσεις, ωστόσο οι γονείς της την αποθαρρύνουν 
όλο και περισσότερο. Δηλαδή αντί να την ενθαρρύνουν να 
διαβάζει βιβλία και να μαθαίνει καινούρια πράγματα
αποτρέπουν να το κάνει. Σίγουρα η ζωή της Ματίλντα

είναι πολύ πιο συναρπαστική από των γονιών 
γιατί μέσα από όλα αυτά τα βιβλία που διαβάζει, ταξιδεύει σε 

και μαθαίνει πράγματα για αυτά. 
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Η Ματίλντα είναι ένα πεντάχρονο 
τους γονείς 

της και τον αδελφό της. Είναι ένα 
έξυπνο, τρυφερό και αξιαγάπητο 
κοριτσάκι. Το μυαλό της έχει 

ατότητες. Είναι μια 
. Όσο για την καρδιά 

με πολλή τρυφερότητα μέσα της. Η Ματίλντα 
θέλει να μάθει, θέλει να αποκτήσει όλο και 

ωστόσο οι γονείς της την αποθαρρύνουν 
ενθαρρύνουν να 

να μαθαίνει καινούρια πράγματα, την 
αποτρέπουν να το κάνει. Σίγουρα η ζωή της Ματίλντα, αν και 

είναι πολύ πιο συναρπαστική από των γονιών της, 
ταξιδεύει σε 



 

Αντιθέτως οι γονείς τ
βλέποντας τηλεόραση.
συναρπαστική ζωή…
πάντως είναι κάθε μέρα η ίδια. Είναι έμπορος 
αυτοκινήτων, όμως αντί να πουλάει όμορφα, 
ολοκαίνουργια αυτοκίνητα πουλά
έχουν φθαρεί και χαλάσει
παρουσιάζει ως μεταχειρισ
Οπότε το κέρδος του είναι τεράστιο, δηλαδή ουσιαστικά 
κοροϊδεύει τους ανθρώπους, οπότε αυτοί τα παίρνουν
μια μικρή απόσταση και μετά τους
κάτι, απλώς πηγαίνει
μπίνγκο. Το σίγουρο είναι ότι με αυτούς τους γονείς η 
Ματίλντα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά.

Αντιθέτως οι γονείς της συνηθίζουν να κάθονται στον καναπέ 
βλέποντας τηλεόραση. Καταλαβαίνετε, πολύ 
συναρπαστική ζωή… Η ζωή του πατέρα της 
πάντως είναι κάθε μέρα η ίδια. Είναι έμπορος 

όμως αντί να πουλάει όμορφα, 
υτοκίνητα πουλάει κάτι μεταχειρισμένα

και χαλάσει. Έτσι αυτός με κάποιες τεχνικές τα 
παρουσιάζει ως μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση

το κέρδος του είναι τεράστιο, δηλαδή ουσιαστικά 
κοροϊδεύει τους ανθρώπους, οπότε αυτοί τα παίρνουν

απόσταση και μετά τους χαλάνε. Η μητέρα δεν κάνει 
απλώς πηγαίνει τα απογεύματα στο  Έιλσμπερι

. Το σίγουρο είναι ότι με αυτούς τους γονείς η 
Ματίλντα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. 

3 

στον καναπέ 

μεταχειρισμένα που 
υτός με κάποιες τεχνικές τα 

μένα σε πολύ καλή κατάσταση. 
το κέρδος του είναι τεράστιο, δηλαδή ουσιαστικά 

κοροϊδεύει τους ανθρώπους, οπότε αυτοί τα παίρνουν, κάνουν 
χαλάνε. Η μητέρα δεν κάνει 

Έιλσμπερι και παίζει 
. Το σίγουρο είναι ότι με αυτούς τους γονείς η 



 

 

Όμως όταν πάει στο σχολείο, ίσως μπορεί να α
ταλέντα της. Αυτή που ασχολείται περισσότερο με τη Ματίλντα 
είναι η δασκάλα της
δεσποινίς Χόνεϊ είναι 
είναι πολύ λεπτή, ήσυχη και έχει το χάρισμα 
μικρού παιδιού. Είναι ευγενική
και αγαπάει πολύ τα παιδιά.
όμως, είναι η μόνη που από την πρώτη μέρα
κιόλας  που είδε τη Ματίλντα κατάφε
ξετρυπώσει την ιδιοφυία που κρύβει μέσα
μέρα του σχολείου η δεσποινίς Χόνεϊ αρχίζει να κάνει κ
απλές ερωτήσεις στα παιδιά
απαντήσει ολόσωστα είναι η μικρή Ματίλντα. 
Χόνεϊ αρχίζει από την πρώτη στιγμή 
αξίζει να βρίσκεται 
σε κάποια μεγαλύτερη και να 

 

 

Όμως όταν πάει στο σχολείο, ίσως μπορεί να αναδε
ταλέντα της. Αυτή που ασχολείται περισσότερο με τη Ματίλντα 
είναι η δασκάλα της, η δεσποινίς Χόνεϊ. Η 

είναι μια νεαρή κοπελίτσα που 
είναι πολύ λεπτή, ήσυχη και έχει το χάρισμα 
μικρού παιδιού. Είναι ευγενική, υπομονετική 
και αγαπάει πολύ τα παιδιά. Η δεσποινίς Χόνεϊ 

είναι η μόνη που από την πρώτη μέρα 
που είδε τη Ματίλντα κατάφερε να 

ξετρυπώσει την ιδιοφυία που κρύβει μέσα της. Έτσι την πρώτη 
μέρα του σχολείου η δεσποινίς Χόνεϊ αρχίζει να κάνει κ
απλές ερωτήσεις στα παιδιά. Η μόνη όμως που μπορεί να τις 
απαντήσει ολόσωστα είναι η μικρή Ματίλντα. Η δεσποινίς 

από την πρώτη στιγμή να καταλαβαίνει ότι δεν 
 στην πρώτη τάξη ενώ θα μπορούσε να πάει
ερη και να ανταπεξέλθει. 
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ναδειχθούνε τα 
ταλέντα της. Αυτή που ασχολείται περισσότερο με τη Ματίλντα 

της. Έτσι την πρώτη 
μέρα του σχολείου η δεσποινίς Χόνεϊ αρχίζει να κάνει κάποιες 

που μπορεί να τις 
Η δεσποινίς 

λαβαίνει ότι δεν 
στην πρώτη τάξη ενώ θα μπορούσε να πάει 



 

Όμως αυτή η τόσο ε
μπορεί να τα βάλει με την τρομερή διευθύντρια. 
Τράντσμπουλ, η διευθύντρια είναι πολύ 
τρομακτική στην εμφάνιση
συμπεριφορά της. Όταν τη

φοβάται τόσο πολύ
εξαφανιστεί και αν της αντιμιλήσει 
γίνεται
παράξενο πώς ένας τέτοιος 
άνθρωπος  μπορεί να γίνει διευθύντρια
σχολείο

Έτσι η δεσποινίς Χόνεϊ αποφασίζει να 
Τράντσμπουλ. Μπορεί να νιώθει φόβο μέσα 
αποφασισμένη να το κ
άκρη. Οπότε αποφασίζει να πάει στους γονείς της να 
μαζί τους πιστεύοντας πως οι γνώσεις τους είναι πάρα πολλές 
και ότι αυτοί της είχαν μάθει όλα αυτά τα πράγματα που ξέρει. 
Τελικά με την απρόσμενη επίσκεψή της 
γονείς της Ματίλντα δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Όταν γυρίζει 
και από εκεί με άσχημα νέα
μεγαλύτερες τάξεις
στη Ματίλντα για να 
τα ήξερε πολύ καλά
πράγματα.  
 

 

Όμως αυτή η τόσο ευγενική και καλοσυνάτη κυρία δε
μπορεί να τα βάλει με την τρομερή διευθύντρια. 
Τράντσμπουλ, η διευθύντρια είναι πολύ 

ην εμφάνιση, πόσο μάλλον και στη 
συμπεριφορά της. Όταν τη βλέπει κανείς τη 

φοβάται τόσο πολύ, που θέλει να 
εξαφανιστεί και αν της αντιμιλήσει 
γίνεται ο κακός χαμός. Είναι πολύ 
παράξενο πώς ένας τέτοιος 
άνθρωπος  μπορεί να γίνει διευθύντρια
σχολείο, όταν δεν αγαπάει καθόλου τα παιδιά.

η δεσποινίς Χόνεϊ αποφασίζει να επισκεφθεί την 
Τράντσμπουλ. Μπορεί να νιώθει φόβο μέσα της, 
αποφασισμένη να το κάνει για τη Ματίλντα. Τελικά δε
άκρη. Οπότε αποφασίζει να πάει στους γονείς της να 
μαζί τους πιστεύοντας πως οι γνώσεις τους είναι πάρα πολλές 

οί της είχαν μάθει όλα αυτά τα πράγματα που ξέρει. 
Τελικά με την απρόσμενη επίσκεψή της καταλαβαίνει
γονείς της Ματίλντα δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Όταν γυρίζει 
και από εκεί με άσχημα νέα, αποφασίζει να πάρει βιβλία από 
μεγαλύτερες τάξεις. Έτσι την ώρα του μαθήματος τα έδωσε

Ματίλντα για να τα διαβάζει, επειδή αυτά που μάθαιναν 
ήξερε πολύ καλά, ακόμα και τα πιο προχωρημένα 
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υγενική και καλοσυνάτη κυρία δε θα 
μπορεί να τα βάλει με την τρομερή διευθύντρια. Η 

άνθρωπος  μπορεί να γίνει διευθύντρια σε 
δεν αγαπάει καθόλου τα παιδιά. 

σκεφθεί την 
 όμως είναι 

άνει για τη Ματίλντα. Τελικά δε βρήκε 
άκρη. Οπότε αποφασίζει να πάει στους γονείς της να μιλήσει 
μαζί τους πιστεύοντας πως οι γνώσεις τους είναι πάρα πολλές 

οί της είχαν μάθει όλα αυτά τα πράγματα που ξέρει. 
καταλαβαίνει ότι οι 

γονείς της Ματίλντα δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Όταν γυρίζει 
να πάρει βιβλία από 

ώρα του μαθήματος τα έδωσε 
αυτά που μάθαιναν 
πιο προχωρημένα 



 

Οι μέρες κυλούν έτσι
και τα πρωτάκια τον κακό χαρακτήρα της διευθύντριας
κακή συμπεριφορά της προς τα παιδιά. Έτσι λοιπόν μια μέρα η 
δεσποινίς Χόνεϊ είπε στα παιδιά για το μάθημα με την 
Τράντσμπουλ που έπρεπε να γίνεται μια φορά την εβδο
Η δεσποινίς Χόνεϊ έδωσε στα παιδιά κάποιες 
συμβουλές. Η μέρα λοιπόν έφτασε και ένα κορ
Λεβάντα, που της 
κανάτα με νερό και ένα ποτήρι
μάλλον δε θα πάει και πολύ καλ
μπαίνει μέσα στην τάξη 
παιδί που να μην ξέρει τα πράγματα που θα έπρεπε να ξέρει
γίνεται κακός χαμός… Όταν η Ματίλντα πετάχτηκε να πει ότι 
έχει διαβάσει ένα βιβλίο
πίστεψε και κατάλαβε από το επίθετό της ότι είναι κόρη του 
έμπορου που πουλάει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα 
παρουσιάζει σαν καινούρια. Νομίζει ότι είναι και αυτή μια 
απατεώνισσα.  

 

Οι μέρες κυλούν έτσι. Όμως, άρχισαν να καταλαβαίνουν ακόμα 
και τα πρωτάκια τον κακό χαρακτήρα της διευθύντριας
κακή συμπεριφορά της προς τα παιδιά. Έτσι λοιπόν μια μέρα η 
δεσποινίς Χόνεϊ είπε στα παιδιά για το μάθημα με την 
Τράντσμπουλ που έπρεπε να γίνεται μια φορά την εβδο
Η δεσποινίς Χόνεϊ έδωσε στα παιδιά κάποιες 
συμβουλές. Η μέρα λοιπόν έφτασε και ένα κορ

 είχε αναθέσει η κυρία να ετοιμάσει μια 
νάτα με νερό και ένα ποτήρι, κατέστρωσε ένα σχέδιο

θα πάει και πολύ καλά όλο αυτό. Η Τράντσμπουλ 
μπαίνει μέσα στην τάξη και όλοι τρέμουν. Μόλις πιάνει κάποιο 
παιδί που να μην ξέρει τα πράγματα που θα έπρεπε να ξέρει
γίνεται κακός χαμός… Όταν η Ματίλντα πετάχτηκε να πει ότι 
έχει διαβάσει ένα βιβλίο, η Τράντσμπουλ φυσικά δεν τ

κατάλαβε από το επίθετό της ότι είναι κόρη του 
έμπορου που πουλάει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα 
παρουσιάζει σαν καινούρια. Νομίζει ότι είναι και αυτή μια 
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άρχισαν να καταλαβαίνουν ακόμα 
και τα πρωτάκια τον κακό χαρακτήρα της διευθύντριας και την 
κακή συμπεριφορά της προς τα παιδιά. Έτσι λοιπόν μια μέρα η 
δεσποινίς Χόνεϊ είπε στα παιδιά για το μάθημα με την 
Τράντσμπουλ που έπρεπε να γίνεται μια φορά την εβδομάδα. 
Η δεσποινίς Χόνεϊ έδωσε στα παιδιά κάποιες χρήσιμες 
συμβουλές. Η μέρα λοιπόν έφτασε και ένα κοριτσάκι, η 

είχε αναθέσει η κυρία να ετοιμάσει μια 
τρωσε ένα σχέδιο. Όμως 

Η Τράντσμπουλ 
τρέμουν. Μόλις πιάνει κάποιο 

παιδί που να μην ξέρει τα πράγματα που θα έπρεπε να ξέρει, 
γίνεται κακός χαμός… Όταν η Ματίλντα πετάχτηκε να πει ότι 

φυσικά δεν την 
κατάλαβε από το επίθετό της ότι είναι κόρη του 

έμπορου που πουλάει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα 
παρουσιάζει σαν καινούρια. Νομίζει ότι είναι και αυτή μια 



 

Τότε η Ματίλντα θύμωσε 
κατάφερε να σπρώξει
το απαίσιο πλασματάκι
σκαρφιστεί να βάλει η Λεβάντα
από τούτη τη δυνατότητά της. Φυσικά σε ποιον θα μιλούσε για 
αυτή την παράξεν
δεσποινίδα Χόνεϊ 
μπορούσε να την καταλάβει. Βέβαια στην αρχή δεν το 
κατάλαβε ούτε η δεσποινίς Χόνεϊ 
Όταν της το έδειξε η Ματίλντα
στα μάτια της και έτσι 

 

Τότε η Ματίλντα θύμωσε τόσο πολύ, που με προσπάθει
σπρώξει από απόσταση και να χύσει το ποτήρι με 

το απαίσιο πλασματάκι πάνω στην Τράντσμπουλ
σκαρφιστεί να βάλει η Λεβάντα. Η Ματίλντα εντυπωσιάστηκε 

δυνατότητά της. Φυσικά σε ποιον θα μιλούσε για 
αυτή την παράξενη δυνατότητά της; Μα φυσικά στη

 γιατί ήταν η μόνη κοντινή της που θα 
μπορούσε να την καταλάβει. Βέβαια στην αρχή δεν το 
κατάλαβε ούτε η δεσποινίς Χόνεϊ γιατί ήταν κάτι αφύσικο. 
Όταν της το έδειξε η Ματίλντα, η δεσποινίς Χόνεϊ δεν πίστευε 

τα μάτια της και έτσι κάλεσε τη Ματίλντα στο σπίτι της.
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που με προσπάθεια 
και να χύσει το ποτήρι με 

πάνω στην Τράντσμπουλ που είχε 
ντα εντυπωσιάστηκε 

δυνατότητά της. Φυσικά σε ποιον θα μιλούσε για 
υσικά στη 

η μόνη κοντινή της που θα 
μπορούσε να την καταλάβει. Βέβαια στην αρχή δεν το 

γιατί ήταν κάτι αφύσικο. 
η δεσποινίς Χόνεϊ δεν πίστευε 
Ματίλντα στο σπίτι της. 



 

Καθώς περπατούσαν για το σπίτι 
αφύσικη και παράξενη δυνατότητα της Ματίλντα. Έτσι λοιπόν 
έφτασαν στο σπίτι 
έμοιαζε με κουκλόσπιτο. 
που οδηγούσε σε αυτό, μπήκαν μέσα. Δεν
πράγματα και έτσι πήγαν να φτιάξουν τσάι
τόσο παλιό και απομονωμένο
Ματίλντα να φέρει νερό από το πηγάδι. Όπως 
καταλαβαίνουμε όλοι έπρεπε να 
Χόνεϊ. Να φανταστείτε σε ολόκληρο το δωμάτιο υπήρχαν μόνο 
δυο αναποδογυρισμένα ξύλινα κουτιά για καρέκλες και ένα 
τρίτο για τραπέζι. Έτσι λοιπόν έκατσαν στα κουτιά να πιουν 
τσάι και να μιλήσουν για τη
αλήθεια είναι πως δεν ήξεραν μέχρι
αυτή η δύναμη. Με αυτή την 
δεσποινίδας Χόνεϊ 
δεν ήταν σαν τις άλλες,
απλό τρόπο. 

 

Καθώς περπατούσαν για το σπίτι της, συζητούσαν για αυτή την 
αφύσικη και παράξενη δυνατότητα της Ματίλντα. Έτσι λοιπόν 
έφτασαν στο σπίτι της, όμως ήταν τόσο μικρό και παλιό που 
έμοιαζε με κουκλόσπιτο. Αφού πέρασαν το μικρό μονοπατάκι 
που οδηγούσε σε αυτό, μπήκαν μέσα. Δεν υπήρχαν και πολλά 

και έτσι πήγαν να φτιάξουν τσάι. Μάλιστα ήταν 
και απομονωμένο το σπίτι,  που έστειλε τη

Ματίλντα να φέρει νερό από το πηγάδι. Όπως 
καταλαβαίνουμε όλοι έπρεπε να είναι πολύ φτωχή η δεσποινίς 
Χόνεϊ. Να φανταστείτε σε ολόκληρο το δωμάτιο υπήρχαν μόνο 
δυο αναποδογυρισμένα ξύλινα κουτιά για καρέκλες και ένα 
τρίτο για τραπέζι. Έτσι λοιπόν έκατσαν στα κουτιά να πιουν 

μιλήσουν για τη δυνατότητα της Ματίλντα
αλήθεια είναι πως δεν ήξεραν μέχρι που μπορεί να φτάσει 
αυτή η δύναμη. Με αυτή την επίσκεψη στο σπίτι της 

 κατάλαβε η Ματίλντα ότι η δασκάλα της 
άλλες, γιατί η συγκεκριμένη  ζούσε με πολύ 
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συζητούσαν για αυτή την 
αφύσικη και παράξενη δυνατότητα της Ματίλντα. Έτσι λοιπόν 

όμως ήταν τόσο μικρό και παλιό που 
μικρό μονοπατάκι 

υπήρχαν και πολλά 
άλιστα ήταν 

που έστειλε τη 
Ματίλντα να φέρει νερό από το πηγάδι. Όπως 

είναι πολύ φτωχή η δεσποινίς 
Χόνεϊ. Να φανταστείτε σε ολόκληρο το δωμάτιο υπήρχαν μόνο 
δυο αναποδογυρισμένα ξύλινα κουτιά για καρέκλες και ένα 
τρίτο για τραπέζι. Έτσι λοιπόν έκατσαν στα κουτιά να πιουν το 

δυνατότητα της Ματίλντα. Η 
ί να φτάσει 

επίσκεψη στο σπίτι της 
κατάλαβε η Ματίλντα ότι η δασκάλα της 

γιατί η συγκεκριμένη  ζούσε με πολύ 



 

Σιγά σιγά η κουβέντα έφτασε στην ιστορία της 
Χόνεϊ. Σίγουρα θα υπήρχε
είναι τόσο φτωχή. Νομίζω είναι 
λίγο μεγάλη. Άρα ας γυρίσουμε πιο πίσω στον 
γέννηση της δεσποινίδας
Το σπίτι τους είναι 
εκεί είναι που έρχεται
της όταν είναι 2 ετών. Κάτι ακόμα πιο δυσάρεστο
πατέρας της είναι πολυάσχολος και δεν μπορεί να την 
φροντίζει. Έτσι προσκαλεί την αδελφή τ
τη θεία της. Όμως η θεία της

 

κουβέντα έφτασε στην ιστορία της δεσποινίδας
Χόνεϊ. Σίγουρα θα υπήρχε κάποια ιστορία που κατέληξε να 
είναι τόσο φτωχή. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και 

. Άρα ας γυρίσουμε πιο πίσω στον 
γέννηση της δεσποινίδας Χόνεϊ. Ο πατέρας της είναι γιατρός. 

 παλιό μεν, αλλά όμορφο και μεγάλο. Όμως 
έρχεται η πρώτη τραγωδία. Πεθαίνει η μητέρα 

είναι 2 ετών. Κάτι ακόμα πιο δυσάρεστο 
είναι πολυάσχολος και δεν μπορεί να την 

ει. Έτσι προσκαλεί την αδελφή της μητέρας της δηλαδή 
Όμως η θεία της δεν είναι πολύ καλός άνθρωπος.

  

9 

δεσποινίδας 
κάποια ιστορία που κατέληξε να 

πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και 
. Άρα ας γυρίσουμε πιο πίσω στον χρόνο, στη 

ης είναι γιατρός. 
αλλά όμορφο και μεγάλο. Όμως 

η πρώτη τραγωδία. Πεθαίνει η μητέρα 
 είναι ότι ο 

είναι πολυάσχολος και δεν μπορεί να την 
ς μητέρας της δηλαδή 

δεν είναι πολύ καλός άνθρωπος. 



 

Αλλά εκεί έρχεται και η δεύτερη τραγωδία
της όταν είναι 5 χρονών. Έτσι μένει μόνη της με τη θεία της. 
Τώρα πώς πέθανε ο πατέρας της; Υπήρχε αρκετό μυστήριο που 
κάλυπτε τον θάνατό του. Η δεσποινίς Χόνεϊ λέει πως
ότι αυτοκτόνησε. Μόλις λοιπόν βγαίνει ο πατέρας της
μέση, η θεία της αρχίζει να γίνεται ο εφιάλτης της. Με το 
πέρασμα των χρόνων η θεία την κάνει 
Οπότε μεγαλώνοντας πηγαίνει σε ένα κολέγιο εκπαίδευσης 
δασκάλων αλλά δεν έχει βρει 
να φύγει. Κάποια στιγμή 
λέει στην θεία της, 
δέχεται και της λέει ότι θα της 
εβδομάδα. Έτσι μια μέρα βλέπει αυτό το σπίτι
τώρα και έναν αγρότη. Του ζητάει να της το νοικιάσει και 
αυτός φυσικά δέχεται

Αλλά εκεί έρχεται και η δεύτερη τραγωδία. Πεθαίνει ο πατέρας 
της όταν είναι 5 χρονών. Έτσι μένει μόνη της με τη θεία της. 

νε ο πατέρας της; Υπήρχε αρκετό μυστήριο που 
θάνατό του. Η δεσποινίς Χόνεϊ λέει πως

ότι αυτοκτόνησε. Μόλις λοιπόν βγαίνει ο πατέρας της
η θεία της αρχίζει να γίνεται ο εφιάλτης της. Με το 

πέρασμα των χρόνων η θεία την κάνει μάλιστα υπηρέτριά τη
Οπότε μεγαλώνοντας πηγαίνει σε ένα κολέγιο εκπαίδευσης 
δασκάλων αλλά δεν έχει βρει δουλειά ακόμα για να

φύγει. Κάποια στιγμή  πιάνει επιτέλους δουλειά
 φυσικά αυτή αντιδράει, όμως στη συνέχεια

της λέει ότι θα της δίνει μόνο μια λίρα την 
. Έτσι μια μέρα βλέπει αυτό το σπίτι όπου ζ

τώρα και έναν αγρότη. Του ζητάει να της το νοικιάσει και 
αυτός φυσικά δέχεται. 
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εθαίνει ο πατέρας 
της όταν είναι 5 χρονών. Έτσι μένει μόνη της με τη θεία της. 

νε ο πατέρας της; Υπήρχε αρκετό μυστήριο που 
θάνατό του. Η δεσποινίς Χόνεϊ λέει πως φάνηκε 

ότι αυτοκτόνησε. Μόλις λοιπόν βγαίνει ο πατέρας της από τη 
η θεία της αρχίζει να γίνεται ο εφιάλτης της. Με το 

μάλιστα υπηρέτριά της. 
Οπότε μεγαλώνοντας πηγαίνει σε ένα κολέγιο εκπαίδευσης 

δουλειά ακόμα για να μπορέσει 
πιάνει επιτέλους δουλειά. Όταν το 

όμως στη συνέχεια 
δίνει μόνο μια λίρα την 

όπου ζει και 
τώρα και έναν αγρότη. Του ζητάει να της το νοικιάσει και 



 

 Έτσι επανερχόμαστε και πάλι στο σήμερα. Η Ματίλντα και η 
δεσποινίς Χόνεϊ κουβέντιασαν το τι έγινε με τη
πατέρα της. Η Ματίλντα, στο τέλος αφού έβαλε το έξυπνο 
μυαλό της να σκεφτεί, κατέ
η δεσποινίς Χόνεϊ, 
Η δεσποινίς Χόνεϊ
υποτίθεται το είχε γράψει ο πατέρας της και έλεγε ότι άφηνε 
το σπίτι στην κουνιάδα του. Το σίγουρο είναι πως ήταν 
πλαστό. Η θεία της όμως δεν είπαμε π
λοιπόν ήταν η τρομερή Τράντσμπουλ, η διευθύντρια το
σχολείου. Η Ματίλντα έπαθε σοκ. Όμως μετά από όλη αυτήν 
την πολύωρη κουβέντα αποφάσισαν να φύγουν για το σπίτι 
της Ματίλντα. Τότε
της, η Ματίλντα ρώτησε τη δεσποινίδα
πατέρας την Τράντσμπουλ.
τη φώναζε Άγκαθα. Η
η Τράντσμπουλ τον πατέρα της. Της απάντησε ότι
Μάγκνους. Επίσης τη
απάντησε Τζένη. Η αλήθεια είναι πως αυτές οι
πολύ παράξενες. Έτσι όταν έφτασε στο σπίτι άρχισε να εξασκεί 
τη δύναμή της. Οι μέρες πέρασαν και μπορούσε μ
πηγαινοφέρνει ένα αντικείμενο

 

 

Έτσι επανερχόμαστε και πάλι στο σήμερα. Η Ματίλντα και η 
κουβέντιασαν το τι έγινε με τη διαθήκη του 

της. Η Ματίλντα, στο τέλος αφού έβαλε το έξυπνο 
μυαλό της να σκεφτεί, κατέληξε ότι αφού έχει ενηλικιωθεί πια 

, εκείνο το σπίτι πηγαίνει αυτόματα σε αυτή. 
Η δεσποινίς Χόνεϊ όμως είπε ότι βρέθηκε ένα χαρτί 
υποτίθεται το είχε γράψει ο πατέρας της και έλεγε ότι άφηνε 
το σπίτι στην κουνιάδα του. Το σίγουρο είναι πως ήταν 
πλαστό. Η θεία της όμως δεν είπαμε ποια ήταν. 
λοιπόν ήταν η τρομερή Τράντσμπουλ, η διευθύντρια το
σχολείου. Η Ματίλντα έπαθε σοκ. Όμως μετά από όλη αυτήν 
την πολύωρη κουβέντα αποφάσισαν να φύγουν για το σπίτι 

Τότε στη διάρκεια της διαδρομής προς το σπίτι 
τα ρώτησε τη δεσποινίδα Χόνεϊ πώς φώ

πατέρας την Τράντσμπουλ. Η δεσποινίς Χόνεϊ της απάντησε ότι 
φώναζε Άγκαθα. Η δεύτερη ερώτησή της ήταν πώ

Τράντσμπουλ τον πατέρα της. Της απάντησε ότι τον φώναζε 
Μάγκνους. Επίσης τη ρώτησε πώς φώναζαν την ίδια και αυτή 

ένη. Η αλήθεια είναι πως αυτές οι ερωτήσεις ήταν 
πολύ παράξενες. Έτσι όταν έφτασε στο σπίτι άρχισε να εξασκεί 

. Οι μέρες πέρασαν και μπορούσε μ
πηγαινοφέρνει ένα αντικείμενο όπου ήθελε. 
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Έτσι επανερχόμαστε και πάλι στο σήμερα. Η Ματίλντα και η 
διαθήκη του 

της. Η Ματίλντα, στο τέλος αφού έβαλε το έξυπνο 
ληξε ότι αφού έχει ενηλικιωθεί πια 

εκείνο το σπίτι πηγαίνει αυτόματα σε αυτή. 
ως είπε ότι βρέθηκε ένα χαρτί που 

υποτίθεται το είχε γράψει ο πατέρας της και έλεγε ότι άφηνε 
το σπίτι στην κουνιάδα του. Το σίγουρο είναι πως ήταν 

ια ήταν. Η θεία της 
λοιπόν ήταν η τρομερή Τράντσμπουλ, η διευθύντρια του 
σχολείου. Η Ματίλντα έπαθε σοκ. Όμως μετά από όλη αυτήν 
την πολύωρη κουβέντα αποφάσισαν να φύγουν για το σπίτι 

στη διάρκεια της διαδρομής προς το σπίτι 
ς φώναζε ο 

οινίς Χόνεϊ της απάντησε ότι 
δεύτερη ερώτησή της ήταν πώς φώναζε 

τον φώναζε 
ς φώναζαν την ίδια και αυτή 

ερωτήσεις ήταν 
πολύ παράξενες. Έτσι όταν έφτασε στο σπίτι άρχισε να εξασκεί 

. Οι μέρες πέρασαν και μπορούσε μάλιστα να 



 

  

Όταν έφτασε η μέρα που έκαναν μάθημα με την Τράντσμπουλ
αυτή άρχισε πάλι να θυμώνει και να κάνει χαμό
έκανε λάθος στις ερωτήσεις της. Τότε όμως είδε κάτι 
πραγματικά παράξενο. Η κιμωλία κάτι έγραφε στον πίνακα. Για 
την ακρίβεια έγραφε
κάνεις να το πιστέψεις. Άγκαθα, δώσε 
σπίτι της. Δώσε της τους μισθούς της, δώσε της το σπίτι της και 
μετά θα εξαφανιστώ. Αν δεν το κάνεις, θα έρθω και θα σε 
αρπάξω. Θα σε κανονίσω καλά όπως έκανες και συ σε εμένα. 
Θα σε παρακολουθώ Άγκα
να πιστέψει στα μάτια 
κάποιους για να μπορέσουν να τη
με τη βοήθειά τους κατάφερε

 

Όταν έφτασε η μέρα που έκαναν μάθημα με την Τράντσμπουλ
πάλι να θυμώνει και να κάνει χαμό, όταν κάποιος 

έκανε λάθος στις ερωτήσεις της. Τότε όμως είδε κάτι 
πραγματικά παράξενο. Η κιμωλία κάτι έγραφε στον πίνακα. Για 
την ακρίβεια έγραφε: «Άγκαθα είμαι ο Μάγκνους και καλά θα 
κάνεις να το πιστέψεις. Άγκαθα, δώσε πίσω στην Τζένη μου το 
σπίτι της. Δώσε της τους μισθούς της, δώσε της το σπίτι της και 
μετά θα εξαφανιστώ. Αν δεν το κάνεις, θα έρθω και θα σε 
αρπάξω. Θα σε κανονίσω καλά όπως έκανες και συ σε εμένα. 

παρακολουθώ Άγκαθα». Η Τράντσμπουλ δεν μπορούσε 
να πιστέψει στα μάτια της και έπεσε κάτω. Έτσι φώναξαν 

να μπορέσουν να τη σηκώσουν. Παραπατώντας 
τους κατάφερε να βγει από την αίθουσα.
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Όταν έφτασε η μέρα που έκαναν μάθημα με την Τράντσμπουλ, 
όταν κάποιος 

έκανε λάθος στις ερωτήσεις της. Τότε όμως είδε κάτι 
πραγματικά παράξενο. Η κιμωλία κάτι έγραφε στον πίνακα. Για 

Άγκαθα είμαι ο Μάγκνους και καλά θα 
πίσω στην Τζένη μου το 

σπίτι της. Δώσε της τους μισθούς της, δώσε της το σπίτι της και 
μετά θα εξαφανιστώ. Αν δεν το κάνεις, θα έρθω και θα σε 
αρπάξω. Θα σε κανονίσω καλά όπως έκανες και συ σε εμένα. 

Η Τράντσμπουλ δεν μπορούσε 
έπεσε κάτω. Έτσι φώναξαν 

αραπατώντας 
να βγει από την αίθουσα. 



 

Η Τράντσμπουλ από εκείνη 
δεύτερη μέρα η δεσποινίς Χόνεϊ 
δικηγορικό γραφείο που έλεγε ότι βρέθηκε η διαθήκη του 
πατέρα της. Η κληρονόμος εκείνου
δεσποινίς Χόνεϊ. Μετά από δύο εβδομάδες είχε μετακομίσει 
ήδη στο σπίτι όπου είχε μεγαλώσει. Έτσι
Ματίλντα και η δεσποινίς Χόνεϊ ήταν στο σπίτι και έπιν
Τότε η Ματίλντα 
δυνατότητές της. Η δεσποινίς Χόνεϊ 
φυσικό, αφού έχει
αγωνίζεται και είναι συνέχεια απασχολημένο. Αντίθετα
πιο μικρή τάξη το μυαλό της
υπερβολικά συσσωρευμένη ενέργεια έπρεπε να βρει μια 
διέξοδο. Έτσι κατάφερε να εκτοξεύσει αυτή την ενέργεια 
κάνοντας τα αντικείμενα να μετακινούνται από απόσταση.

 

Η Τράντσμπουλ από εκείνη την ημέρα εξαφανίστηκε. Τη
η δεσποινίς Χόνεϊ έλαβε ένα γράμμα από ένα 

δικηγορικό γραφείο που έλεγε ότι βρέθηκε η διαθήκη του 
κληρονόμος εκείνου του σπιτιού ήταν όντως η 

δεσποινίς Χόνεϊ. Μετά από δύο εβδομάδες είχε μετακομίσει 
στο σπίτι όπου είχε μεγαλώσει. Έτσι μετά από μέρες η 

Ματίλντα και η δεσποινίς Χόνεϊ ήταν στο σπίτι και έπιν
 είπε στη δεσποινίδα Χόνεϊ ότι έχασε τις 

τότητές της. Η δεσποινίς Χόνεϊ της είπε ότι πια όπως ήταν 
ι πάει σε μεγαλύτερη τάξη, το μυαλό της 

είναι συνέχεια απασχολημένο. Αντίθετα
το μυαλό της δεν είχε τίποτα να κάνει

υπερβολικά συσσωρευμένη ενέργεια έπρεπε να βρει μια 
διέξοδο. Έτσι κατάφερε να εκτοξεύσει αυτή την ενέργεια 

ίμενα να μετακινούνται από απόσταση.

  

13 

εξαφανίστηκε. Τη 
έλαβε ένα γράμμα από ένα 

δικηγορικό γραφείο που έλεγε ότι βρέθηκε η διαθήκη του 
του σπιτιού ήταν όντως η 

δεσποινίς Χόνεϊ. Μετά από δύο εβδομάδες είχε μετακομίσει 
μετά από μέρες η 

Ματίλντα και η δεσποινίς Χόνεϊ ήταν στο σπίτι και έπιναν τσάι. 
Χόνεϊ ότι έχασε τις 

τι πια όπως ήταν 
το μυαλό της 

είναι συνέχεια απασχολημένο. Αντίθετα στην 
δεν είχε τίποτα να κάνει και η 

υπερβολικά συσσωρευμένη ενέργεια έπρεπε να βρει μια 
διέξοδο. Έτσι κατάφερε να εκτοξεύσει αυτή την ενέργεια 

ίμενα να μετακινούνται από απόσταση. 



 

Μετά από ώρα αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι της. Βασικά 
εκεί πέρα τα πράγματα ήταν ακόμη πιο παράξενα. Οι γονείς 
της ετοίμαζαν τα πράγματά τους για Ισπανία. Εντάξει ένα 
ταξιδάκι ωραίο θα ήταν
πάντα. Τώρα γιατί έφευγαν
αστυνομία, τέτοιες παρανομίες που κάνανε… 
μόλις το κατάλαβε βγήκε έξω και άρχισ
πει στη δεσποινίδα
μείνει μαζί της. Φυσικά η δεσποινίς Χόνεϊ δέχτηκε
έπρεπε να το πουν στους γονείς 
τρέχουν να τους προλάβουν. Μόλις τους 
που νοιάστηκαν και φυσικά την άφη
έτρεξε, πήρε αγκαλιά τη δεσποινίδα

αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι της. Βασικά 
εκεί πέρα τα πράγματα ήταν ακόμη πιο παράξενα. Οι γονείς 
της ετοίμαζαν τα πράγματά τους για Ισπανία. Εντάξει ένα 
ταξιδάκι ωραίο θα ήταν,  το θέμα όμως ήταν ότι έφευγαν για 
πάντα. Τώρα γιατί έφευγαν; Τους κυνηγούσε 
αστυνομία, τέτοιες παρανομίες που κάνανε… Η Ματίλντα 
μόλις το κατάλαβε βγήκε έξω και άρχισε να τρέχει. Πήγε να το 
πει στη δεσποινίδα Χόνεϊ αλλά και να της πει ότι θέλει να 
μείνει μαζί της. Φυσικά η δεσποινίς Χόνεϊ δέχτηκε
έπρεπε να το πουν στους γονείς της. Άρχισαν 
τρέχουν να τους προλάβουν. Μόλις τους το είπαν, 

νοιάστηκαν και φυσικά την άφησαν. Τότε η Ματίλ
λιά τη δεσποινίδα Χόνεϊ και έμεινε μαζί της…
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αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι της. Βασικά 
εκεί πέρα τα πράγματα ήταν ακόμη πιο παράξενα. Οι γονείς 
της ετοίμαζαν τα πράγματά τους για Ισπανία. Εντάξει ένα 

ν ότι έφευγαν για 
 μάλλον η 
Η Ματίλντα 

ε να τρέχει. Πήγε να το 
αλλά και να της πει ότι θέλει να 

μείνει μαζί της. Φυσικά η δεσποινίς Χόνεϊ δέχτηκε, όμως 
 λοιπόν να 
 αυτοί ούτε 
η Ματίλντα 

και έμεινε μαζί της…      


