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ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 
Lewis Caroll 

 

Zgodilo se je nekega lepega popoldneva. Alica si je 

poiskala prostor na drevesu, njena starejša sestra pa ji 

je brala zgodbo. Alica je kmalu zaspala in je začela 

sanjati. 

 
V sanjah je Alica najprej srečala nenavadnega 

BELEGA ZAJČKA, ki je na ves glas vpil, da je prepozen in nekam tekel. Naglo je 

smuknil v zajčjo luknjo pod grmom, Alica pa za njim. Padla je v luknjo in padala, padala, 

a nazadnje je mehko pristala v čudoviti dvorani. 

 
V dvorani je odkrila majhno zaveso in za njo so se skrivala lesena 

majhna vrata. Pred vrati je stala miza in na njej steklenička in 

ključ od vrat. Na steklenički je bil napis »POPIJ ME«. Alica je 

naredila požirek, se pomanjšala ter tako prišla na drugo stran vrat. 

Alica se je znašla sredi nenavadnih bitij. Na skali je stal čuden 

ptič, ki mu je bilo ime DODO in dirigiral ptičem, ki so plesale 

okoli skale. 

 
Nato je Alica srečala dvojčka CEPETINA in 

CEPETAJA, ki sta ji povedala pravljico o MAJHNIH 

OTRIGAH, ki niso ubogale MAME OSTRIGE. In 

zgodilo se je res nekaj žalostnega. Prelisičil jih je 

prebrisan MROŽ in jih pohrustal. 

 
Alica je zopet zagledala belega zajčka in je stekla za njim. Nenadoma se je znašla v 

nenavadnem vrtu. Okoli nje so frfotali čudni METULJI, CVETLICE pa so  ji govorile, da 

je čudna roža, brez vonja in brez barve. 
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Alica se ni dolgo zaustavljala v cvetličnem vrtu, temveč se je 

odpravila za belim zajčkom. Ko je tako hitela naprej, je zagledala 

veliko GOBO in GOSENICO. 

Gosenica jo je napotila k 

NOREMU KLOBUČARJU in 

MARČNEMU ZAJCU na praznovanje nerojstnega 

dne. Zajec in klobučar sta pila čaj in vzganjala 

norčije. Sredi mize je stala velika torta, čajnik in 

skodelice s čajem. Ko se ju je Alica naveličala, se 

je odpravila iskat belega zajčka. 

 
Ko je tako hodila in iskala zajčka, je za svojim hrbtom nekaj zaslišala. 

Začudena se je ozrla in zagledala veliko mačko, ki se ji je predstavila 

kot MAČKA REŽALKA. Mačka jo je odpeljala v rožni vrt, kjer so bile 

same rdeče vrtnice. To je bil 

vrt kraljice, ki je oboževala rdečo barvo. 

Nenadoma je mimo Alice prikorakala vojska 

ČRNOBELIH in RDEČEBELIH KART, za 

kartami sta korakala SRČNA KRALJICA in 

SRČNI KRALJ, za njimi pa je Alice končno 

zagledala belega zajčka.  

 
Ker je kraljica v vrtu odkrila bele vrtnice, je bila zelo 

jezna in je iskala krivca za to. Odločila se je, da je za 

to zmešnjavo kriva Alica. Kartam je ukazala, da jo 

ujamejo in kaznujejo. Alica je obupana poskušala 

pobegniti. Tekla je in tekla, ko je od daleč zaslišala 

sestrin glas:«Alica, Alica, zbudi se!« Alica se je 

zbudila in tako ugotovila, da je vse skupaj samo 

sanjala.  
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