Kiekvienas labirintas atitinka vieną
Alisos Stebuklų šalyje dalį: jeigu nežinai
arba neprisimeni istorijos, tau padės šios
kelios nuorodos!

4 Ji taip verkia, kad priverkia ežerą, o vėl sumažėjusi
atsiduria jame su daugybe kitų gyvūnų. Sušalę ir šlapi
jie suranda paplūdimį, kuriame nutaria sušilti
lenktyniaudami, nors Alisai jos pasirodo gana keistos!
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1 Tą popietę sode Alisa išvysta
Baltąjį triušį, letenoje laikantį
didžiulį kišeninį laikrodį.
Neatsispyrusi smalsumui, ji
nuseka paskui triušį į jo olą ir –
gana netikėtai – krinta į prarają,
kuri, regis, niekada nesibaigs. Kur
Alisa nusileis?
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2 Alisa atsiduria kambaryje su
begale durų, tačiau per kurias iš jų
įėjo triušis? Raktelis, kurį ji rado ant
nedidelio staliuko, tinka mažoms
durelėms, vedančioms į sodą.
Vaizdas ten nuostabus, tačiau
durelės gerokai per mažos, kad ji
galėtų pro jas tilpti!

3 Ant staliuko Alisa randa buteliuką ir
nedidelį pyragaitį: išgėrusi iš buteliuko
gurkšnelį ji ima trauktis, kol tampa visai
maža. Atsikandusi nedidelį kąsnelį
pyragaičio, ima augti, kol tampa
milžiniška! Kaip jai tilpti pro mažąsias
dureles? Iš apmaudo Alisa pravirksta.
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7 Ji keliauja per mišką, pilną
gėlių, didumo sulig medžiais. Į
galvą jai šauna mintis: arba gėlės
labai didelės, arba ji labai mažytė.
Rankoje Alisa laiko gabalėlį
grybo, atsikanda jo ir žengusi
dar kelis žingsnius pasijunta
labai keistai...
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6 Tačiau priešnuodžiai, regis, tik dar labau viską
pablogina: dabar Alisa jau ne didesnė už
mieguistąjį Vikšrą ant milžiniško grybo kepurės.
Ji nori su juo pasikalbėti, bet Vikšras toks keistas
ir nenusiteikęs bendrauti, kad suirzusi Alisa
nueina šalin.
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5 Nuklydusi į mišką, Alisa aptinka Baltojo triušio namą ir užeina vidun.
Neapdairiai suvalgiusi labai gardžiai atrodantį saldainį, ji akimirksniu
pradeda augti: užauga tiek, kad turi iškišti pro langus kojas ir rankas.
Kaip išsigąsta Baltasis triušis!
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8 Alisa tampa įprasto didumo, dėl to nebėra abejonių,
bet kaklas auga greičiausiai: užauga toks ilgas,
kad ji primena gyvatę. Ar bent jau taip nusprendžia
piktasis balandis, besivaikantis ją po mišką.
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16 Vieną akimirką Alisa kaunasi su kortomis,
kurioms įsakyta nuvesti ją į kalėjimą, o kitą...
atsibunda savo sode ir nusibraukia
nuo veido užkritusius medžių lapus...
Nejaugi visa tai buvo tik sapnas?

9 Proskynoje Alisa užtinka namelį, iš jo kamino virsta tiršti
dūmai. Mergaitė patraukia prie namelio ir sustoja ant slenksčio,
viduje išvydusi keistą vaizdą: virtuvėje pilna puodų, iš kurių per
viršų bėga viralas, o virėjas ir šeimininkė ginčijasi, atidžiai stebint
milžiniškam besišypsančiam katinui.

10 Nueidama šalin Alisa išvysta tą patį draugiškai
atrodantį katiną. Gyvūnas turi ypatingų galių ir
pamažu išnyksta tiesiai apstulbusiai mergaitei
prieš akis. Prieš išnykdamas jis vis dėlto pasako,
kuriuo keliu Alisai eiti, kad surastų pakvaišusį
Skrybėlių.

11 Alisa kaipmat jį atpažįsta: tai aukštas
džentelmenas su labai didele skrybėle. Juodu su
Zuikiu sėdi prie arbatai padengto stalo: šis
apstatytas puodeliais ir mažais pyragėliais, kuriuos
Alisa su malonumu valgo... Na, valgo bent jau tol,
kol išgirsta keisčiausią savo gyvenime pokalbį!
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15 Pasibaigus žaidimui, Grifonas nuskraidina Alisą
susitikti su Netikruoju vėžliu, šis papasakoja jai apie
nuostabų stambiųjų jūrvėžių kadrilį. Pasakojimą
nutraukia įniršusi Karalienė. Ji liepia nutempti Alisą į
teismą už tai, kad ši per aukšta – to jau tikrai per daug!

14

14 Alisai atrodo, kad jos perdeda. Kas galėtų supykti
dėl šitokios smulkmenos? Tačiau susipažinusi su
beširde Širdžių Karaliene ji viską supranta!
Jos Didenybė priverčia Alisą žaisti pagal be galo keistas
taisykles, vietoj kroketo lazdos naudoti flamingą,
o vietoj kamuolio – ežiuką!

13 Pirmas dalykas, kurį Alisa išvysta sode,
išties keistas! Būrelis lošimo kortų kruopščiai dažo
rožes raudonais dažais. Jos taip elgiasi bijodamos,
kad Širdžių Karalienė pastebės jas pasodinus ne
tos spalvos gėles ir nuspręs nubausti!

12 Nutarusi palikti
Skrybėlių Alisa eina
toliau į mišką ir prieina
didžiulį medį su
durelėmis. Ten daugybė
ženklų, raginančių eiti
skirtingomis kryptimis,
bet pažvelgusi pro duris
ji išvysta sodą, į kurį taip
norėjo patekti. Nė
nesusimąsčiusi Alisa
žengia į jį!
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