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Ε να ηλιόλουστο απόγευμα, η Αλίκη καθόταν στον κήπο με την 
αδελφή της, η οποία είχε τη μύτη της χωμένη σ’ ένα βιβλίο και 

διάβαζε ενώ η Αλίκη βαριόταν. Ετοιμαζόταν να φτιάξει ένα στεφάνι  
από μαργαρίτες, όταν ένα άσπρο κουνέλι με ροζ μάτια πέρασε γρήγορα 
από μπροστά της. «Άργησα! Άργησα!» μονολογούσε το Κουνέλι, 
τρέχοντας. «Μα τα χίλια μουστάκια», έκανε και τρύπωσε σε μια 
στρογγυλή μαύρη τρύπα. «Περίμενέ με!» φώναξε η Αλίκη και έτρεξε 
ξοπίσω του. Έσκυψε στην τρύπα και, πριν καλά καλά το καταλάβει…

Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων

…ένιωσε να πέφτει και να πέφτει… ολοένα και πιο κάτω. 
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Προσγειώθηκε με τον ποπό πάνω σ’ έναν σωρό με φύλλα. 
Μπροστά της μπορούσε να διακρίνει το Άσπρο Κουνέλι να 
εξαφανίζεται σ’ έναν μακρύ διάδρομο. 

Το ακολούθησε και βρήκε ένα μικροσκοπικό χρυσό κλειδί πάνω 
σ’ ένα γυάλινο τραπέζι. Με το κλειδί άνοιξε μια πορτούλα και 
αντίκρισε έναν όμορφο κήπο.

«Παραείμαι μεγάλη 
για να περάσω»,  
είπε η Αλίκη.

Πάνω στο τραπέζι ήταν  
και ένα μπουκάλι με μια 
ετικέτα που έλεγε 

«πιες με».
«Το πράγμα γίνεται 

ολοένα και πιο παράξενο», 
ψιθύρισε η Αλίκη και 
πλησίασε το μπουκάλι  
στα χείλη της.
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Ξαφνικά άρχισε να μικραίνει και σε πολύ  λίγο ήταν τόσο μικρή όσο  και το Άσπρο Κουνέλι.
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Η Αλίκη πήγε να 
ανοίξει την πόρτα 
αλλά είχε αφήσει  
το κλειδί πάνω  
στο τραπέζι. 

Έβαλε τα κλάματα και σύντομα βρέθηκε να επιπλέει σε μια 
λίμνη από δάκρυα. 

«Πιάσε την ουρά μου», φώναξε ένα ποντίκι καθώς κολυμπούσε 
προς το μέρος της, και την οδήγησε με ασφάλεια στην όχθη.

Ύστερα από λίγο, η Αλίκη άκουσε χοροπηδητά και είδε  
το Άσπρο Κουνέλι να την πλησιάζει. «Στο καλό! Άργησα! 
Μα τα χίλια μουστάκια!» Θεωρώντας ότι  
η Αλίκη ήταν η υπηρέτριά του, τη διέταξε  
να πάει στο σπίτι του και να του φέρει  
τα γάντια και τη βεντάλια του. 

Έτσι η Αλίκη μπήκε 
στο σπίτι του Κουνελιού. 
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Αυτή η συλλογή με διαχρονικές ιστορίες 
αποτελεί την ιδανική εισαγωγή των 
παιδιών στον μαγευτικό κόσμο της 

κλασικής λογοτεχνίας. Η απλή 
αναδιήγηση αγαπημένων έργων σε 

συνδυασμό με την εντυπωσιακή 
εικονογράφηση θα κάνουν αυτό το βιβλίο 

έναν θησαυρό για όλη την οικογένεια! 

Περιέχει τις ιστορίες: 
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