
Aceasta este a cincea parte a poveștii.
Citește-o și apoi…  recreaz-o!
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Alice a intrat în grădină și a întâlnit trei grădinari sub formă
de cărți de joc. Aceștia i-au explicat că au plantat din greșeală
tufe de trandafiri albi și acum trebuie să îi picteze în roșu
înainte ca Regina Inimilor să afle. Chiar în timp ce vorbeau
apare Regina și o întreabă pe Alice cine este iar cum Alice îi
răspunde fără teamă, Regina se enervează și îi vorbește urât
apoi strigă ”Să i se taie capul!”. Alice îi spune că acest lucru
nu are niciun sens iar Regina rămâne fără cuvinte. Ea observă
ce făceau grădinarii și ordonă să fie și aceștia decapitați dar ei
sunt salvați de Alice care îi ascunde într-un ghiveci.

Regina o invită pe Alice să joace crichet iar aceasta li se
alătură. Atunci când ajunge, Alice află de la Iepurele Alb că
Ducesa a fost condamnată la execuție din cauza faptului că a
boxat cu urechile Reginei. Terenul de crichet nu este nivelat,
mingiile de crichet sunt arici vii iar crosele sunt păsări flamingo
vii. Alice se străduiește să conducă ariciul cu ajutorul păsării
flamingo dar nimeni nu își așteaptă rândul, certându-se și
luptându-se pentru arici. Toate aceste lucruri o enervează pe
Regină care strigă în continuare să fie decapitați jucătorii.

Pisica Cheshire apare iar Alice începe să i se plângă. Regele
observă apariția Pisicii și dorește să execute ordinul Reginei așa
că pleacă în căutarea călăului. Regina ordonă decapitarea
Pisicii, dar călăul și Regele se contrazic cu privire la
decapitarea Pisicii Cheshire întrucât nu văd decât capul fără
corp al acesteia. Alice îi sfătuiește să se consulte cu Ducesa
iar Regina îi ordonă călăului eliberarea acesteia din închisoare.
Pisica Cheshire începe să devină transparentă, iar până la
sosirea Ducesei dispare cu totul.
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