
TIIVISTELMÄ

L E W I S  C A R R O L L I N  

N Ä Y T E L M Ä S T Ä  L I I S A  I H M E M A A S S A
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Perheeseen on syntynyt uusi vauva eikä

isällä ja äidillä ole enää samalla tavalla,

kuin ennen, aikaa olla Liisan kanssa.

Isällä on kiire töihin, isoäiti pelaa

korttia ja muu suku juo teetä. Liisa

haluaisi mennä uimaan. Kaikkien

mielestä Liisa on joko liian pieni tai

liian iso. Isästä tulee yhtäkkiä kani, jota

Liisa seuraa alas kaninkoloon.  Siellä

hän tapaa, kiireisen kanin lisäksi, monia

muita ihmeellisiä otuksia. Hän löytää

avaimen liian pieneen oveen. Hän juo

pullosta juomaa, joka saa hänet

kutistumaan. Sitten hän syö kakkua

joka saa hänet kasvamaan. Liisa alkaa

itkeä. Hän tapaa useita eläimiä jotka

kastuvat hänen kyyneltulvastaan.

Kuivuakseen ne järjestävät

juoksukilpailun.Liisa saapuu kanin

talolle ja kasvaa jälleen valtavan

kokoiseksi. Kani ja marsu pelästyvät.

Liisa kutistuu ja pakenee.  Liisa tapaa

kaalimadon joka pyytää häntä

rauhoittumaan. Kaalimato kertoo että

syömällä sientä, jonka päällä se istuu,

Liisa voi joko kasvaa tai kutistua. Liisan

syötyä sientä hänen kaulansa alkaa

kasvaa ja hän pelästyttää linnun joka

luulee häntä käärmeeksi. Liisa saapuu

herttuattaren talolle ja

sammakkolakeijan kanssa

keskusteltuaan hän menee sisälle. 



Herttuattaren keittäjä on raivopäinen ja

Liisan mielestä herttuatar kohtelee

vauvaansa liian villisti. Liisa pelastaa

vauvan, joka muuttuu porsaaksi ja

häipyy. Hymyilevä kissa ilmaantuu,

mutta juuri kun Liisa on alkanut

tutustua siihen, se häipyy. Liisa

osallistuu hatuntekijän ja

maalisjäniksen järjestämille

hämmentäville teekutsuille.   Liisa

saapuu kuningattaren puutarhaan, jossa

kaikki vieraat pelkäävät kuningatarta.

Elävät pelikortit yrittävät korjata

luonnon virheitä. Seuraa hullu

krokettipeli. Kissa putkahtaa jälleen

esiin mutta häipyy yhtä nopeasti. Liisa

tapaa laiskan griipin ja valekilpikonnan

ja saa osallistua hummerikatrilliin. Liisa

on mukana epäoikeudenmukaisessa

oikeudenkäynnissä jonka aiheena on

kadonnut lautasellinen mantelilastuja.

Liisa kutsutaan todistajaksi. Kuningatar

tuomitsee mielivaltaisesti ja haluaisi

mestata kaikki. Liisa nousee ylös ja

sanoo että kaikki on hölynpölyä, hän

kasvaa isoksi ja kaikki muut kutistuvat

pieniksi pelikorteiksi.Liisa palaa

todellisuuteen ja äitinsä luokse. Äidin

sylissä on ihanaa olla! Vihdoin on aika

mennä uimaan.


