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В ЗАЕШКАТА

Алиса се умори да седи без работа до сес
тра си на скамейката, тя беше надзърнала един- 
два пъти в книгата, която сестра й четеше, но 
там нямаше нито картинки, нито разговори.

„За какво ли е такава книга -  си помисли 
Алиса -  без картинки и без разговори?“

И тъй както си мислеше (доколкото изоб
що можеше да мисли в тая горещина, която я 
приспиваше и затъпяваше) дали удоволствието 
да изплете венец от парички си струва труда да 
стане и да ги набере, един Бял Заек със светло
червени очи подскочи край нея.

Нямаше нищо чак толкова чудно в това; и 
Алиса не се изненада толкова много дори кога
то чу как Заека си говори: „О, божичко, божич
ко! Ще закъснея!“ . (По-късно, като размисли, 
стори й се, че би трябвало да се зачуди; но в 
минутата не намери нищо необикновено.)

Ала когато Заека важно извади часовник от 
джоба на жилетката си, погледна го и пак забър
за, Алиса скочи на нозе; мина й като светкавица 
през ума, че никога по-рано не беше виждала 
заек да носи жилетка или часовник; пламнала 
от любопитство, тя се затича след него през по
лето и успя да види как той се спусна в една 
голяма заешка дупка.

Веднага Алиса се спусна подире му, без да 
помисли дори как ще излезе оттам.

Заешката дупка вървеше донякъде напра
во, като тунел, а после неочаквано тръгваше на
долу -  тъй неочаквано, че докато се усети, Али
са не видя как падна в нещо, което приличаше 
на много дълбок кладенец.

Тоя кладенец или беше много дълбок -  
или тя падаше толкова бавно, че имаше време 
да се оглежда и чуди какво ли ще й се случи 
след това. Първом тя се опита да погледне на
долу, да види накъде пада, но под нея беше тъй 
тъмно, че нищо се не виждаше. После погледна 
стените на кладенеца и забеляза по тях шкафо
ве и лавици за книги. Тук-там видя географски 
карти и картини, окачени на гвоздеи. Както ми
наваше, тя взе един буркан от една лавица. На 
него беше написано: „Портокалово сладко“. Но 
за нейно голямо разочарование беше празен. Тя 
не искаше да пусне буркана, за да не убие ня
кого долу, и както падаше, успя да го сложи на 
друга лавица.

„След такова падане -  си мислеше Алиса -  
няма да ми мигне окото, ако се катурна по стъл
бите. За колко смела ще ме помислят всички 
у дома! Какво, думица не бих рекла, да падна 
дори от покрива на къщата.“ (И току-речи така 
беше.) Надолу, надолу, надолу. Та никога ли не 
щеше да свърши това падане!

„Колко ли километра съм изминала досега? 
-  каза тя ясно. -  Бездруго съм някъде към сре
дата на Земята. Чакай да видя: ако се не лъжа, 
съм паднала около четири хиляди километра 
надолу...“ (Виждате, Алиса бе учила такива 
неща в училище, и макар сега да не беше никак 
време да показва какво знае, тя си помисли, че 
все пак не е лошо да преговори уроците си.)

„Да, това е горе-долу точното разстояние. 
Но до каква ли ширина и дължина съм стиг
нала?“ (Алиса нямаше представа за ширина и 
дължина, но мислеше, че е добре да се казват 
такива хубави, големи думи.)

И ето че започна пак:



„Дали ще мина точно през средата на Зе
мята? Колко ли смешно ще бъде да стигнеш при 
хора, които ходят с главата надолу! Антипати- 
ите, ако се не лъж а...“ (Тоя път тя се зарадва, 
че няма кой да я чуе, тъй като тая дума не й 
звучеше някак на място.)

„Но знаеш, ще трябва да попитам как се на
рича страната им.“

-  Моля ви се, госпожо, това Нова Зеландия 
ли е, или Австралия?

Както приказваше, тя се опита да направи 
поклон... Представете си: поклон -  както падате 
във въздуха! Мислите ли, че бихте могли да го 
направите?

„За какво малко и просто момиче ще ме 
вземат! Не, не бива да питам: може да го видя 
написано някъде.“

Надолу, надолу, надолу...
Луис Карол,

из „Алиса в Страната на чудесата “

4 .

Алиса си представя, че хората от дру
гата страна на Земята:
A) няма да разберат какво точно ги пита 
Б) ще й се зарадват много
B) имат обичая да се покланят на непозна
ти
Г) ходят с главата надолу

Според познанията на Алиса разстоя
нието до центъра на Земята е около:
A) четири хиляди километра 
Б) двайсет хиляди километра
B) осем хиляди километра 
Г) десет хиляди километра

За какво използва паричките Алиса?
A) За да си купи книга.
Б) За да плете венци.
B) За да подмами Заека.
Г) За да си направи гердан.

Какво НЕ вижда Алиса, докато пада в 
кладенеца?
A) дъното на кладенеца 
Б) стените на кладенеца
B) шкафове и лавици за книги 
Г) географски карти и картини

Какво кара Алиса да се изненада, кога
то вижда Заека?
A) Това, че Заека бърза.
Б) Това, че Заека си говори.
B) Това, че Заека носи жилетка и часов
ник.
Г) Това, че Заека има светлочервени очи.

Падането надолу кара Алиса да си по
мисли, че вече не би се уплашила:
A) ако скочи от втория етаж
Б) ако падне от покрива на къщата
B) ако падне от някое дърво 
Г) ако скочи от балкона
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Каква книга вероятно чете сестрата на 
Алиса?
A) богато илюстрирана енциклопедия 
Б) роман с диалози между героите
B) пъстра детска книжка
Г) книга със сериозно съдържание

Защо Алиса не иска да пусне буркана с 
надпис „Портокалово сладко“?
A) Смята да подкрепи силите си със сладко. 
Б) Решава да остави буркана като знак по 
пътя си.
B) Може да убие някого, който е на дъното 
на тунела.
Г) Много обича да яде портокалово сладко.

Алиса тръгва след Заека, водена от:
A) любопитство
Б) любознателност
B) любов към животните 
Г) любов към изненадите

Защо, преди да влезе в дупката, Заека 
е разтревожен?
A) Вижда Алиса.
Б) Ще закъснее.
B) Часовникът му е спрял.
Г) Не знае колко е часът.

За какво мисли Алиса, когато тръгва 
след Заека?
A) Чуди се дали ще може да влезе в заеш
ката дупка.
Б) Бои се, че ако влезе в дупката, близки
те й ще я търсят.
B) Страхува се как ще излезе от заешката 
дупка.
Г) Обзета е единствено от желанието да 
последва Заека.

Падането в кладенеца кара Алиса да се 
чувства:
A)горда Б) смела
B) жалка Г) смешна


