ΜΑΤΙΛΝΤΑ
Συγγραφέας: Ρόαλντ Ντάλ
Γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1916 στο Ηνωμένο
Βασίλειο.

Είναι

βρετανός

συγγραφέας

νορβηγικής

καταγωγής. Έγραψε βιβλία, σύντομες ιστορίες και θεατρικά
έργα. Είναι ο Νο1 παραμυθάς στον κόσμο.
Είδος : Μυθιστόρημα Παιδικής Λογοτεχνίας
Δημοσιεύτηκε : 1η Οκτωβρίου 1988
Εικονογράφος : Κουέντιν Μπλακε
Περίληψη βιβλίου:
Η Ματίλντα είναι ένα πανέξυπνο, γλυκό και φιλομαθές
κορίτσι με πολλά χαρίσματα. Μεγαλώνει σε μια οικογένεια που δεν την αγαπά καθόλου.
Την παραμελεί και ούτε νοιάζεται γι’ αυτήν. Οι γονείς της πάντα έβρισκαν μια δικαιολογία
και την άφηναν μόνη στο σπίτι. Στην μητέρα της άρεσε να παίζει μπίγκο ενώ ο πατέρας
της πουλούσε αυτοκίνητα κάνοντας διάφορες κομπίνες ξεγελώντας τον κόσμο. Όταν
έφευγαν οι γονείς από το σπίτι εκείνη πήγαινε στην βιβλιοθήκη του χωριού της. Αφού
διάβασε όλα τα παιδικά βιβλία που υπήρχαν στην βιβλιοθήκη, αποφάσισε να διαβάσει και
βιβλία για μεγάλους.
Η Ματίλντα άρχισε στα πεντέμισι της να πηγαίνει σχολείο γιατί οι γονείς της δεν
ενδιαφέρονταν καθόλου για της μόρφωση της και δεν είχαν κάνει έγκαιρα τις απαραίτητες
ενέργειες από πριν. Η δασκάλα της ήταν η δεσποινίς Τζένιφερ Χόνεϊ, μια νεαρή
καλοσυνάτη κοπέλα. Η διευθύντρια του σχολείου ήταν μια δύστροπη, μεσόκοπη κυρία
με όνομα Τράντσμπουλ. Όλα τα παιδιά την φοβόντουσαν και την έβλεπαν σαν τέρας.
Συμπεριφερόταν άσχημα στα παιδιά. Τους τραβούσε τα αυτιά, τα μαλλιά, τους έβαζε
τιμωρία χωρίς λόγο, τα αποκαλούσε σκυλιά και άλλα. Επίσης συμπεριφερόταν άσχημα
και στους δασκάλους.

Μια μέρα η Ματίλντα ανακάλυψε ότι είχε μαγικές δυνάμεις. Με αυτές τις δυνάμεις δεν
φοβόταν κανέναν πια κι επειδή η διευθύντρια ήταν κακιά μαζί της, χρησιμοποίησε τις
δυνάμεις της για να την τρομάζει. Η Ματίλντα εκμυστηρεύτηκε στην δασκάλα της τις
μαγικές της δυνάμεις. Από κείνη τη μέρα η δασκάλα και η Ματίλντα έγιναν φίλες. Η
δασκάλα είπε στο κορίτσι πως η διευθύντρια ήταν θεία της. Μια μέρα που η διευθύντρια
μπήκε στην τάξη η Ματίλντα χρησιμοποίησε της μαγικές δυνάμεις και η κιμωλία άρχισε
να γράφει από μόνη της τα πιο κάτω:
«Αγκάθα, είμαι ο Μάγνους και καλά θα κάνεις να το πιστέψεις. Αγκάθα δώσε στην Τζένη
μου το σπίτι της. Δώσε στην Τζένη μου το σπίτι της και μετά εξαφανίσου. Αν δεν το κάνεις,
θα ΄ρθω και θα σ΄ αρπάξω. Θα σε κανονίσω καλά όπως έκανες και εσύ σε εμένα. Θα σε
παρακολουθώ».
Όταν η κιμωλία σταμάτησε να γράφει η διευθύντρια λιποθύμησε. Δάσκαλοι και παιδιά
ενθουσιάστηκαν πολύ που κάποιος νίκησε αυτή την σκληρή κυρία. Όταν συνήλθε
εξαφανίστηκε. Τα πάντα άλλαξαν στο σχολείο. Η Ματίλντα ένεκα της εξυπνάδας της
τοποθετήθηκε σε πιο μεγάλη τάξη.
Περνούσε αρκετές ώρες σπίτι της δεσποινίδας Χόνεϊ. Μια μέρα οι γονείς της αποφάσισαν
να φύγουν για την Ισπανία. Ο μπαμπάς της ήταν μπλεγμένος σε μια ομάδα απατεώνων
και έφευγε για να σωθεί. Η Ματίλντα δεν πήγε μαζί τους, έμεινε με την δεσποινίδα Χόνεϊ,
η οποία την φρόντιζε με μεγάλη αγάπη και τρυφερότητα.
Λουκία Χρίστου, Στ΄

