
ήταν μια μάγισσα, η Γύρισα Μαγείρισσα, 
κόρη της οικογένειας μάγων Ντι Κουόκα 
και κληρονόμος του κάστρου 
Μπαρμπαμπιέτολα, ήταν η πιο γλυκιά, 
η πιο συμπαθητική μα και η πιο απρόσεχτη 
μάγισσα μέσα στο δάσος Φρουτυβέντολο. 
Έτσι λοιπόν, όταν αποφάσισε να βοηθήσει 
τους γείτονές της με τα μαγικά της φίλτρα, 
τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν 
πολύχρωμα, εντυπωσιακά και διασκεδαστικά, 
αλλά σίγουρα δεν ήταν τα αναμενόμενα…

12selido_a_0203.pdf   5   13/3/2017   9:22:30 μμ



Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΓΥΡΙΣΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου
1η έκδοση: Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017

ΙSBN: 978-618-5271-07-7

Εικονογράφηση: Ελίνα Χεριανίδου
Επιμέλεια: Δωροθέα Λούκρη

Copyright c ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ
ΣΤΡ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 5, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310.248272, Email: grafima@gmail.com

www.grafima.com.gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική αναπαραγωγή 

του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο μηχανικό, ηλεκτρονικό, 

φωτοτυπικό και ηχογράφησης, ή όπως αλλιώς χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

άδεια του εκδότη.
12selido_a_0203.pdf   6   13/3/2017   9:22:35 μμ



Είναι μια μαγισσούλα στρουμπουλή και συμπαθητική με κόκκινα φουντωτά 
μαλλιά και μελιτζανί μάτια. Τελείωσε μόλις πριν τρεις μήνες τη σχολή μαγείας 
και πήρε το πτυχίο της στα μαγικά φίλτρα. Βέβαια, πρέπει να σας πω πως δεν 
ήταν και πολύ καλή μαθήτρια, το σωστό είναι να πούμε πως ήταν μια πολύ 
αφηρημένη μαθήτρια κι έτσι είχε πάρει το πτυχίο της μ’ ένα ολοστρόγγυλο 
πεντάρι!!! Αυτός είναι κι ο λόγος που τα μαγικά της φίλτρα δεν είναι πάντα  
πολύ πετυχημένα. Αλλά αυτή δεν το βάζει κάτω. Στην τεράστια κουζίνα της, 
περνάει ώρες ατέλειωτες ανακατεύοντας διάφορα υλικά και φτιάχνοντας μαγικά 
καταπότια, σιρόπια, χάπια και καραμέλες που μετά τα χαρίζει σε όποιον τα έχει 
ανάγκη.

τη μακρινή χώρα Ζαρζαβάτη, βαθιά μέσα στο δάσος 
Φρουτυβέντολο, βρίσκεται ένα παλιό κάστρο. Το κάστρο 
Μπαρμπαμπιέτολα. Ένα κάστρο με δύο ψηλούς 
κατακόκκινους πύργους σαν φρέσκα ραπανάκια, 
περιστοιχισμένο από ένα αγρόκτημα, γεμάτο μαγικά δέντρα: 

μημηλιές, μουσμουλιές, αλμπικοκιές, σκορδούλες και βατραχίτσες. Στο κάστρο 
αυτό, που εδώ και δεκαεφτά γενιές ανήκει στην οικογένεια μάγων Ντι Κουόκα, 
ζει η μάγισσα Γύρισα Μαγείρισσα Βαλεντίνα Ντι Κουόκα.
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