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O nouă zi grozavă de recoltă! Dar stai – ce este acolo? întrebă

Edmund Rotunjeală, majordomul castelului. Arătă spre câteva corturi
mici ce se zăreau printre copaci.
– Sunt, probabil, niște călători care s-au oploșit pentru noapte, a
răspuns Sir CircumFerință.
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Chiar atunci, fiul majordomului urcă în fugă scările.
– Ah, Rotunjeală 2, ții socoteala la tot ce e în castel? îl întrebă Sir
CircumFerință cu un zâmbet.
Băiatul a dat din cap. Toată lumea îi spunea Rotunjeală 2, deoarece
și el, și tatăl lui se numeau la fel: Edmund.
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– Tati, am terminat toate socotelile pe care le-ai cerut, a spus el,
dându-i tatălui său două suluri de pergament. Ca următor majordom
al castelului, Rotunjeală 2 era asistentul tatălui său.
– Minunat! a exclamat majordomul Rotunjeală. Să ne uităm peste
ele în timpul mesei.
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Rotunjeală a examinat socotelile fiului său.
– Hmm, a murmurat el. Pâini: 34 pâini de grâu, 29 de orz și 25 de
secară. Dar totalul lipsește. Totalurile sunt importante.
– Îmi plac calculele, dar adunările sunt întotdeauna dificile pentru
mine, a mărturisit Rotunjeală 2.
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– Lasă-mă să te ajut, i-a spus tatăl lui cu blândețe. Este 34 + 29 + 25,
care este egal cu 88 de pâini. Și unt: 10 vase de unt cu aromă de usturoi,
20 de vase de unt sărat, 30 de vase de unt cu ierburi, plus 40 de vase de
unt dulce?
– 100 de vase! a exclamat Rotunjeală 2 repede. E ușor când numerele
sunt grupuri de zece, a spus el.
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– Da, a fost de acord majordomul. Adunarea zecilor e chiar
simpatică. Dar, de cele mai multe ori, calculele sunt mai complicate.
Ca majordomi, este de datoria noastră să știm cât avem din toate
la castel, astfel încât să nu rămânem fără ceva. De exemplu, la noi
în pădure se află niște călători, care s-ar putea să aibă nevoie de
micul dejun mâine. Dar hai să ne întoarcem la numerele noastre.
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