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Η Λίνα η κουνελίνα είχε τα γενέθλια της σήμερα. Έκλεινε
τα 5 χρόνια. Η μαμά της ετοίμασε μια ωραία τούρτα
σοκολάτας. Το απόγευμα ήρθαν οι φίλες της: η Kούλα η
κατσικούλα, η Λώνα η χελώνα, η Πίτσα η παπίτσα και η
Νίτσα η γουρουνίτσα. Η Λίνα έσβησε τα 5 κεράκια της και
η μαμά μέτρησε τα κομμάτια της τούρτας. Ήταν 10 ίσα
κομμάτια. Θα έτρωγε λοιπόν το κάθε ζωάκι 2 από τα 10
κομμάτια της τούρτας.

Σε λίγο η μαμά κουνέλα σέρβιρε την πίτσα. Όμως επειδή
δεν είχε αρκετό αλεύρι, είχε φτιάξει μια μικρή πίτσα με 5
κομμάτια μόνο. Έτσι έφαγε 1 κομμάτι το κάθε ζωάκι, από
τα 5 ίσα κομμάτια της πίτσας.

Τα ζωάκια χόρευαν και διασκέδαζαν πολύ. Η Λίνα και η
Κούλα από τον πολύ χορό δίψασαν τόσο πολύ που ήπιαν
από 2 ποτήρια χυμό η καθεμιά.

Η Λώνα και η Πίτσα οι λιχούδες τσακώνονταν ποια θα
φάει το μεγαλύτερο κομμάτι τάρτας φράουλας. Τελικά, τη
μοίρασαν δίκαια στη μέση, έτσι έφαγε η καθεμιά 1 από τα 2
ίσα κομμάτια της τάρτας.

Επειδή της Λίνας της άρεσαν πολύ τα κολιέ, οι φίλες της
έφεραν δώρο χάντρες. Ήταν 12 κίτρινες και 12 κόκκινες
χάντρες, όλες μαζί 24 χάντρες για να φτιάχνει κολιέ με
διάφορα σχέδια!

Σκέφτηκε πολλά σχέδια για κολιέ…
Μπορούσε να τις βάζει σε δυάδες, δηλ. δυο-δυο στη σειρά,
2 κίτρινες, 2 κόκκινες….
Μπορούσε να τις βάζει σε τριάδες, δηλ. τρεις-τρεις στη
σειρά, 3 κίτρινες, 3 κόκκινες…
Μπορούσε να τις βάζει σε τετράδες, δηλ. τέσσεριςτέσσερις στη σειρά, 4 κίτρινες, 4 κόκκινες…
Τι μαγικός αριθμός που ήταν ο αριθμός 24!
Ο μπαμπάς ο κυρ-Κούνελος όμως όταν είδε τα σχέδια δεν
κατάλαβε ότι ήταν κολιέ, σκέφτηκε ότι ήταν πολύ καλή
ιδέα για να φτιάχνει κωδικούς στον υπολογιστή!
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