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Toată lumea îi spune Almei că numere
există peste tot în jurul ei. Dar oricât

de mult încearcă, ea nu reușește să le
vadă.





Alma o roagă pe buni să o ajute
să vadă aceste numere.

 Buni arată spre borcanele aflate
pe raft și numără:

- Unu, doi, trei, patru, spune buni.







Dar Alma nu este mulțumită.
- Acestea nu sunt numere! Sunt borcane!



Alma o roagă pe mama să o ajute să vadă
aceste numere.

Mama arată spre morcovii din grădină și
numără:

- Unu, doi, trei, patru.







Dar Alma nu este mulțumită.
- Acestea nu sunt numere! Sunt morcovi!



Alma o vede pe Nina. Nina numără puii
să vadă dacă sunt toți.







Dar Alma nu este mulțumită.
- Acestea nu sunt numere! Sunt pui de găină!



Alma o vede pe tușa. Tușa numără orele
până la cină.







Dar Alma nu este mulțumită.
 -Acestea nu sunt numere! Sunt ore!



Alma nu reușește să vadă numerele
care există în lume. Merge să

vorbească cu sora ei Mimi. Mimi are
opt ani și știe tot.





  - Dacă privești lucrurile bine, vei vedea
că există mereu câte un număr, spune

Mimi.
Mimi îi dăruiește Almei o pereche de

ochelari magici. O îndeamnă să plece în
căutare de numere.










