
Aceasta este ultima parte a poveștii.
Citește-o și apoi…  recreaz-o!
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Alice ajunge în sala tronului și îi găsește pe Rege și pe Regină
așezați pe tronurile lor, înconjurați de o mulțime mare de
animale și un pachet întreg de cărți de joc. Cavalerul de inimă
roșie stă încătușat în fața lor iar Iepurele Alb începe să
citească acuzațiile; Cavalerul este învinuit că a furat tartele.

Regele dorește ca jurații să dea verdictul, dar Iepurele îi spune
că mai înainte ar trebui să audieze martorii. Primul martor
este Pălărierul Nebun, însoțit de Iepurele de Martie și de
Hârciog. Alice simte că începe să crească la loc. Pălărierul nu
oferă nicio informație așa că se trece la următorul martor,
bucătăreasa Ducesei. Spre surprinderea ei, Alice este chemată
ca al treilea martor. Între timp ea a crescut atât de mult
încât deranjează boxa juraților atunci când se ridică. Ea îi
spune regelui că nu știe nimic despre tartele furate.

Regele citește Regula 42: ”Toate persoanele mai înalte de o
milă trebuie să părăsească curtea”. Toată lumea se întoarce
către Alice, care neagă faptul că ar fi mai înaltă de o milă și
îl acuză pe Rege că ar fi inventat singur Regula. Regele
rămâne tăcut un moment înainte să dea verdictul.

Lui Alice nu îi mai este teamă să o contrazică deoarece a
ajuns la mărimea sa naturală și le spune tuturor că nu sunt
decât un pachet de cărți. Alice se trezește brusc din somn, în
brațele surorii sale, pe banca din parc.

Alice realizează că totul a fost un vis și îi povestește surorii 
sale ce a visat. În timp ce Alice fuge pentru a prinde ceaiul, 
sora sa adoarme cu gândul la visul cel straniu și visează exact 
același lucru. Ea continuă să viseze cum sora sa va crește și 
va deveni la rândul ei o femeie matură dar își va păstra 
întotdeauna suflet simplu și iubitor de copil. 
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