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SYNOPSIS
-

-

-

Det har kommit en ny baby till familjen och mamma har inte tid med Alice som förr. Pappa har
bråttom till jobbet, mormor spelar kort och resten av släkten dricker te. Alice vill simma. Alla tycker
att Alice är antingen för liten eller för stor. Pappa blir plötsligt en kanin, som Alice följer ner i ett
kaninhål.
Nu möter hon många andra märkliga varelser förutom den stressade kaninen. Hon hittar en nyckel
till en dörr som är för liten. Hon dricker en dryck ur en flaska, som får henne att krympa. Sedan äter
hon en kaka som får henne att växa. Hon börjar gråta.
Hon möter många djur, som blir våta av hennes tårar. De ordnar en kapplöpning för att bli torra.
Hon kommer till kaninens hus, växer igen och blir enorm. Kaninen och marsvinet blir förskräckta.
Hon krymper och flyr.
Alice möter en kålmask som ber henne hålla sig lugn. Han berättar att hon genom att äta av
svampen han sitter på kan växa och krympa.
Hennes hals växer och hon skrämmer en fågel, som tror att hon är en orm.
Hon kommer till hertiginnans hus, efter ett samtal med en betjäntgroda går hon in.
Hertiginnans kokerska är vrålarg och hertiginnan är för vild med sin baby, tycker Alice. Alice får ta
hand om babyn.
Babyn blir en gris som försvinner. En leende katt uppenbarar sig, men försvinner när Alice just
stiftat bekantskap med den.
Alice är med om ett förbryllande teparty hos en hattmakare och en marshare.

PAUS
-

-

-

Alice har kommit till drottningerns trädgård, där alla är skräckslagna för drottningen. De levande
spelkorten försöker rätta till naturens misstag. De spelar en galen krocketmatch. Katten
uppenbarar sig igen, men försvinner lika snabbt.
Alice möter en lat grip och en falsk sköldpadda och får vara med om en hummerkadrilj.
Alice är med om en orättvis rättegång, som handlar om ett borttappat fat mandelflarn. Alice blir
kallad som vittne. Drottningen dömer som det passar henne och vill bara halshugga folk. Alice står
upp och säger att allt är nonsens, hon växer och alla andra förvandlas till pyttesmå spelkort.
Alice kommer tillbaka till sin verklighet och till sin mamma. I hennes famn är det skönt och nu är
det dags att gå och simma.

