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VRTINČAST VIHAR 
 

 

Živela je majhna deklica, ki ji je bilo ime Doroteja. Kot sirota je prišla živeti k stricu Henriju, 

kmetu, in teti Emi, njegovi ženi, na kmetijo sredi širnih prerij v Kansasu. Oba sta bila resna 

človeka, ki se nikoli nista smejala. Dorotejino edino veselje je bil črn psiček, ki mu je bilo ime 

Toto. Psiček je imel majhne črne očke in dolgo svilnato dlako in se je cel ljubi dan igral z 

Dorotejo. Nekega dne pa se je nad polji Kansasa razbesnel vrtinčast vihar in malo Dorotejo 

skupaj s Totom in hišo vred, odnesel v pravljično deželo Oz. 

 

Dežela Oz je bila razdeljena na štiri dele: na Sever, Jug, Vzhod in Zahod, kjer so vladale štiri 

vešče. Na Severu in Jugu sta vladali dobri vili, na Vzhodu in Zahodu pa hudobni čarovnici. 

Najvišji čarovnik pravljične dežele pa je bil mogočni čarovnik Oz, ki je živel v Smaragdnem 

mestu, ki je ležalo točno na sredi dežele. 

 

In Dorotejino hišico je vrtinčast vihar spustil v deželo Vzhoda, kjer 

so živeli MEZINCI, ki jih je imela hudobna čarovnica dolga leta v 

ujetništvu in jih uporabljala noč in dan za svoje sužnje. Mezinci 

so bili iste velikosti kot Doroteja, vendar veliko starejši. Bili so 

čudno oblečeni. Vsa oblačila Mezicev so bila modre barve, ker so 

modro oboževali; obuti pa so bili v čevlje, ki so imeli na vrhu 

širok moder zavih. Na glavi so imeli okrogle modre klobuke, 

spotegnjene v ostro konico, segajoč za cel četrt metra nad glavo; ob 

robu klobuka so imeli pripete zvončke, ki so prijetno zvončkljali, kakor hitro so se premikali.  

 

Hišica pa je na veliko srečo Mezincev padla ravno na zlobno čarovnico. Ker je bila hudoba že 

zelo stara, se je takoj posušila in spremenila v prah. Od hudobe, ki se je spremenila v prah so 

ostali le srebrni čarobni čeveljci. Ko so Mezinci videli, da je Doroteja uničila čarovnico, so ji 

bili neskončno hvaležni. Takoj so poslali sla po dobro vilo Severa, ki jo je v zahvalo poljubila 

na čelo in ta poljub ni bil navaden poljub, pač pa je imel skrivno moč. Doroteji se je svetil na 

čelu in vsakdo v Ozovi deželi je videl, da jo varuje sama dobra vila Severa. Poleg čarobnega 

poljuba pa ji je dobra vila v zahvalo poklonila še srebrne čarobne čeveljce. 
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Doroteja je dobro vilo prosila, če jo lahko vrne nazaj domov v Kansas. Vila ji je povedala, da 

ji lahko pomaga edino veliki čarovnik Oz, ki prebiva v Smaragdnem mestu. Tako Doroteji in 

Totu ni preostalo nič drugega, kot da se po rumeno tlakovani cesti odpravita k velikemu Ozu. 
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