
Η μεγάλη παντόφλα 
                                                            

Το μαγικό αντικείμενο  είναι μια μεγάλη παντόφλα. Αυτή η παντόφλα 

είναι πολύ μαγική επειδή ένας μάγος της έκανε ένα ξόρκι: σκοτώνει τις 

κατσαρίδες, τις αράχνες τα ποντίκια, τις σαρανταποδαρούσες. Και έχει 

και εχθρούς που είναι έξυπνοι και γρήγοροι. Αυτοί οι εχθροί έχουν τα 

ονόματα ο τερατάνθρωπος, λυκότερας, λυκάνθρωπος και 

τερατανθρωπόλυκο. Αυτοί συνεργάζονται για να σκοτώσουν την 

μεγάλη παντόφλα. Και δεν τα καταφέρνουν ποτέ επειδή η μεγάλη 

παντόφλα  είναι πιο έξυπνη και πιο γρήγορη. Άλλα μια μέρα η μεγάλη 

παντόφλα δεν  βρίσκει τους εχθρούς της. Αλλά σε λίγο έρχεται αυτός ο 

μάγος και του λέει τι συμβαίνει. Λέει πώς αυτοί οι εχθροί είναι αόρατοι 

τώρα  επειδή έχουν έναν μάγο που θέλει να σκοτώσει τη μεγάλη 

παντόφλα και είναι πολύ ανίκητος. Μετά η μεγάλη παντόφλα πήγε κάτι 

να φάει αλλά όταν τελείωσε το φαγητό της ένα τσίμπημα ένιωσε και 

κατάλαβε πως ήταν οι εχθροί της επειδή είδε το σπίτι της άνω κάτω. 

Όταν τελείωσε το συμμάζεμα κατάλαβε πως πρέπει να καλέσει το 

μάγο και όταν τον κάλεσε του είπε πως πρέπει να γίνει και αυτή 

αόρατη. Ο μάγος μπορούσε να το κάνει και όταν το έκανε η μεγάλη 

παντόφλα έγινε αόρατη  και πήγε να σκοτώσει τους εχθρούς της αλλά 

δεν ήξερε  πού να πάει. Όμως, είδε έναν εχθρό τον ακολούθησε και 

όταν μπήκε είδε όλους τους υπόλοιπους εχθρούς αλλά σε λίγο 

εξαφανίστηκαν. Ο μάγος την ακολούθησε και είπε πως ο άλλος ο μάγος  

τους έκανε να μην είναι αόρατοι και πως βλέπει τους αόρατους όταν 

είναι αόρατη και όταν είναι ορατή βλέπει τους ορατούς. Η μεγάλη 

παντόφλα είπε πως δε θα είναι αόρατη,  ο μάγος είπε πως θα το κάνει. 

Όταν τους είδε πάλι τους εχθρούς σκότωσε πρώτα τον πιο έξυπνο. 

Όταν σκότωσε όλους τους εχθρούς σκότωσε το κακό μάγο πολύ 

γρήγορα. Μετά από αυτά κουράστηκε πολύ και κοιμήθηκε. 


