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P E R S O N A J E L E

(Aºa cum sunt ele aranjate la începutul jocului

ALB ROªU

PIESE: PIONI: PIONI: PIESE:
Boroboc Margaretã Margaretã Humpty Dumpty
Inorogul Haigha Mesagerul Dulgherul
Oaia Stridie Stridie Morsa
Regina Albã Lily Crinul Pãtat Regina Roºie
Regele Alb Puiul de cerb Trandafirul Regele Roºu
Bãtrânul Stridie Stridie Cioara
Cavalerul Alb Hatta Broscoiul Cavalerul Roºu
Boropoc Margaretã Margaretã Leul
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Pionul Alb (Alice) joacã 
ºi câºtigã în unsprezece miºcãri:

1. Alice o întâlneºte pe Regina Roºie. Regina Roºie la
Pãtratul al IV-lea al Turnului regelui.

2. Alice prin Pãtratul al III-lea al reginei (cu trenul) la
Pãtratul al IV-lea al reginei (Boroboc ºi Boropoc). Regina
Albã la pãtratul al IV-lea al Nebunului Alb (dupã ºal).

3. Alice o întâlneºte pe Regina Albã (cu ºalul). Regina Albã
la Pãtratul al V-lea al Nebunului ei (se transformã în oaie).

4. Alice la Pãtratul al V-lea al reginei (magazin, râu,
magazin). Regina Albã la Pãtratul al VIII-lea al Nebunului
regelui (lasã oul pe raft).

5. Alice la Pãtratul al VI-lea al reginei (Humpty
Dumpty). Regina Albã la Pãtratul al VIII-lea al Nebunului
ei (fuge de Calul Roºu).

6. Alice la Pãtratul al VII-lea al reginei (pãdurea). Calul
Roºu la Pãtratul al II-lea al regelui (ºah).

7. Calul Alb ia Calul Roºu. Calul Alb la Pãtratul al V-lea
al Nebunului regelui.

8. Alice la Pãtratul al VIII-lea al reginei (încoronarea).
Regina Roºie la Pãtratul regelui (examinarea).

9. Alice devine reginã. Rocada reginelor.
10. Alice face rocada (ospãþul). Regina Albã la Pãtratul

al VI-lea al reginei (supa).
11. Alice o ia pe Regina Roºie ºi câºtigã.



Capitolul I
Casa din oglindã

n lucru era clar: pisoiul alb nu avusese
nimic de-a face cu cele întâmplate – era
în întregime vina pisoiului negru. În ultim-
ul sfert de orã, pisica cea bãtrânã îl
spãlase pe faþã pe pisoiul alb (iar acesta

a îndurat destul de cuminte); aºa cã, vedeþi voi, el nu ar
fi putut participa în nici un fel la trãsnaie.

Felul în care Dinah le spãla feþele puilor ei era urmã-
torul: mai întâi sãrãcuþul era þinut în jos cu o labã de ure-
che, iar apoi aceasta îi freca toatã faþa cu cealaltã labã,
într-un mod neplãcut, începând cu nasul. ªi chiar în
momentul acesta, dupã cum vã spuneam, lucra din greu
la pisoiul alb, care stãtea întins, nemiºcat, ºi încerca sã
toarcã – crezând neîndoios cã totul era spre binele lui.
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Dar pisoiul negru fusese spãlat mai devreme în acea
dupã-amiazã. ªi astfel, în timp ce Alice stãtea ghemuitã
într-un colþ al fotoliului – vorbind de una singurã ºi pe
jumãtate adormitã – pisoiul negru s-a jucat cu ghemul
de lânã, pe care ea încercase sã-l înfãºoare la loc mai
devreme, ºi a fãcut o debandadã, rostogolindu-l de colo-
colo pânã ce acesta s-a deºirat din nou; ghemul era
acum întins pe tot covorul din faþa ºemineului, încurcat
ºi încâlcit, iar pisoiul alerga dupã propria lui coadã în
mijlocul acestui haos.

– Vai, rãutate micã ce eºti! a strigat Alice, prinzând
pisoiul ºi pupându-l uºor pentru a-l face sã se simtã ru -
ºinat. Chiar cã Dinah ar trebui sã te înveþe bunele manie -
 re! Aºa ar trebui sã faci, Dinah, doar ºtii asta! adãugã ea,
privind mustrãtor la pisica cea bãtrânã ºi vorbindu-i cu
o supãrare prefãcutã.

Dupã aceea, s-a suit înapoi în fotoliu, luând pisoiul ºi
ghemul de lânã cu ea, ºi a început sã-l înfãºoare la loc.

Dar treaba mergea foarte încet, ºi vorbea tot timpul,
câteodatã cu pisoiul, câteodatã de una singurã. Pisoiul
stãtea foarte cuminte pe genunchii fetiþei, prefãcându-
se cã este atent la înfãºurarea ghemului, iar din când în
când, mai întindea o lãbuþã ºi atingea uºor ghemul, ca
ºi cum ar fi fost bucuros sã o ajute dacã putea.

– ªtii ce zi e mâine, Pisicuþo? începu Alice. Ai fi ghicit
dacã ai fi fost cu mine la fereastrã – doar cã în acel
moment te spãla Dinah, aºa cã nu ai putut. Am vãzut
bãieþii aducând lemne pentru foc – ºi este nevoie de o
grãmadã de lemne, Pisicuþo! Doar cã s-a lãsat aºa un frig
ºi a început sã ningã, încât au fost nevoiþi sã plece. Nu-i
nimic, Pisicuþo, vom merge mâine sã vedem focul. 

Apoi Alice a înfãºurat de douã sau trei ori firul de lânã
în jurul gâtului pisoiului, pentru a vedea cum îi stã cu el.
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Aceasta a dus la o încãierare între el ºi firul de lânã, în
urma cãreia ghemul a cãzut pe jos, s-a rostogolit ºi s-a
deºirat din nou.

– Sã ºtii, Pisicuþo, cã m-am supãrat foarte tare, a con-
tinuat Alice, imediat dupã ce s-a aºezat din nou conforta-
bil în fotoliu, când am vãzut trãsnaia pe care ai fãcut-o,
încât eram gata sã deschid fereastra ºi sã te bag în
zãpadã! ªi sã ºtii cã ai fi meritat-o, rãutate micã ºi drãguþã
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