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ALICE
ÎN ÞARA
MINUNILOR
o capodoperã de umor
ºi poezie
pentru toate vârstele...
începând de la opt ani

AUTORUL
Lewis Carroll, pe numele lui adevãrat Charles
Ludwidge-Dodgson, s-a nãscut în Cheshire, la
Daresburg (Anglia), la 27 ianuarie 1832, a decedat
la vârsta de 66 ani, la 14 ianuarie 1898, la
Guildford (Surrey).
Profesor de matematicã la
Universitatea din Oxford, s-a
ocupat, de asemenea, de medicinã, de teatru, de fotografie
ºi de sport.
A publicat lucrãri ºtiinþifice,
dar ºi douã romane pline de
poezie, de umor ºi, mai ales,
de imaginaþie: „Alice în Þara
Minunilor“ (1865) ºi „Alice în
spatele oglinzii“ (1871). Alte
lucrãri literare: „Silvie ºi
Bruno“ (1889-1893), ilustratã de Harry Furniss;
„The hunting of the Snark“ (1874), ilustratã de
Henry Holiday; „A Tangled
Tale“ (1880), ilustratã de Arthur
B. Frost.
OPERA
În luna iulie 1862, Lewis
Carroll a fãcut o partidã de canotaj cu cele trei fiice ale pastorului Liddell, decan al colegiului „Biserica lui Christos“ - unde
el era profesor - dintre care una
se chema Alice.
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Se odihneau pe o pajiºte, la umbra unei cãpiþe
de fân, ºi cum cele trei fetiþe îi cereau tânãrului
profesor (avea 30 ani) sã le spunã poveºti, el a
inventat una, având drept personaje micile animale care populau câmpurile engleze.
Acesta a fost punctul de plecare al cãrþii „Alice
în Þara Minunilor“, care este consideratã astãzi o
capodoperã a literaturii pentru copii.
DEDCAÞIE
„Alice în Þara Minunilor“
este dedicatã lui Alice Liddell:
«Primeºte aceastã povestire, dragã Alice...
aceastã ghirlandã ofilitã a visurilor din copilãrie...
aceastã Þarã a Minunilor, unde poþi vorbi cu animalele... unde totul este atât de extravagant...»

Capitolul 1
Iepurele Alb

A

lice stãtea întinsã pe pajiºte. Alãturi de
ea se afla sora ei, care þinea o carte.
Pentru cã se plictisea, Alice a aruncat
o privire pe cartea surorii sale, dar cartea nu
avea ilustraþii ºi nici dialoguri amuzante.
– Ce plicticoasã carte, a oftat Alice, fãrã
imagini ºi fãrã dialoguri amuzante!
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Cãldura acelei dupã-amieze de varã o trãgea la somn pe Alice. Ar fi vrut sã împleteascã
o ghirlandã de pãrãluþe, dar era prea obositã
ca sã se ridice ºi sã culeagã florile.
Deodatã, a vãzut un iepure alb cu ochii roºii.
Iepurele, trecând pe lângã ea, a exclamat:
– O, Doamne, o sã fiu în întârziere.
Alice gãsi foarte natural sã audã un iepure
vorbind. Iepurele a tras un ceas de buzunar din
vestã, s-a uitat cât era ora ºi s-a îndepãrtat
þopãind. Alice ºi-a spus totuºi cã un iepure
care are un ceas ºi ºtie sã citeascã ora, asta
era din cale-afarã.
Împinsã de curiozitate, s-a ridicat ºi a alergat dupã iepure. Dupã ce a traversat câmpul,
l-a ajuns tocmai când el intra în vizuina lui,
sub un gard viu ce mãrginea câmpul.
Vizuina forma o ridicãturã ºi avea o intrare
spaþioasã. Astfel încât Alice a intrat cu uºurinþã dupã iepure, chiar în clipa când labele lui
din spate dispãreau, înfundându-se în pãmânt.
Alice nu se întreba dacã va putea ieºi de-acolo.
Vizuina arãta ca un adevãrat tunel în care
Alice înainta cu uºurinþã. Apoi, brusc, a apãrut
o pantã foarte înclinatã ºi, înainte de a se
putea opri, fetiþa a alunecat ºi a cãzut într-un
puþ. Totuºi cãderea a fost lentã ºi blândã, astfel încât Alice a putut sã vadã totul în jurul ei
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ºi a avut destulã prezenþã de spirit ca sã se
întrebe care vor fi urmãrile imprudenþei sale.
S-a uitat în sus, ca sã-ºi dea seama cât de
adânc cãzuse. Dar era prea întuneric ca sã
poatã vedea ceva. Cât despre pereþii care o
înconjurau ºi pe care îi vedea foarte bine,
aceºtia erau plini de poliþe, de hãrþi ºi de tablouri frumoase.
A luat de pe una dintre numeroasele etajere un vas cu o etichetã pe care scria
„Dulceaþã de portocale“. Temându-se sã nu
rãneascã iepurele, care poate se afla pe fundul puþului, n-a lãsat sã cadã borcanul cu dulceaþã, ci l-a pus pe o altã policioarã, în trecere,
în timp ce continua sã cadã sau, mai curând,
sã alunece lent în gol.
Alice se gândea: „Dupã tot ce mi se întâmplã acum, n-o sã-mi mai fie fricã dacã mã voi
rostogoli pe scãri acasã sau dacã voi cãdea
vreodatã de pe acoperiº...“ Alice continua sã
coboare, mai jos, tot mai jos.
– Cred cã am parcurs câþiva kilometri, a
spus ea cu voce tare. Cel puþin ºase, ºapte
kilometri... Mã voi apropia de centrul pãmântului...
Alice avea cunoºtinþe despre centrul pãmântului ºi despre scoarþa pãmântului, de la
ora de geologie. Dar acum nu era momentul sã
ºi le etaleze, pentru cã nimeni nu putea s-o
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