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Tenhle Zamotaný příběh vlastně není tak moc složitý. Vybízí k hravosti a oživuje půvab matematiky i logického myšlení. Takže spíš dobrodružství než komplikace. A jak velké, to napovídá jméno autora. Je jím Lewis Carroll (1832-1898). 
Každý si jistě vzpomene na Alenku v kraji divů a za zrcadlem, dílo o fantastické a fantazijní cestě, které právě jmenovaného autora světově proslavilo jako klasika dětské nonsensové literatury. A že dětský čtenář byl pro Lewise Carrolla ústředním cílem, dokládá i Zamotaný příběh. Příběhů tu je vlastně deset a kde se vzaly, je možné vyčíst z životopisného medailonu otištěného přes celou vnitřní stranu obálky: "Zamotaný příběh je soubor deseti krátkých humorných příhod, které Lewis Carroll pravidelně otiskoval od dubna 1880 do března 1885 v časopise The Monthly Pacet. Příběhy, které Carroll nazývá zádrhely, obsahují vždy jeden nebo více matematických problémů. V druhé části Carroll přidává autorská řešení, podrobný rozbor všech odpovědí (správných i nesprávných), které mu čtenáři zaslali, a jmenný seznam všech úspěšných řešitelů.
Oproti světu Alenky, prodírající se do smyšleného prostředí podivuhodných dějů a postav, v němž realita byla jen opěrkou představivosti, v těchto příbězích skutečnost, do níž jsou vsazené jednotlivé historky, připomíná pohádku (to když v prvním zádrhelu, nazvaném Vzhůru k výšinám, z kopce a do kopce běhají dva pocestní - rytíři v těžkém kroužkovém brnění, oblíbeném mezi cestovateli v oné oblasti), ale častěji se jeví jako odposlechnutá nebo vypozorovaná vyprávění (třeba o Kláře a Pomatené Matyldě, které počítaly vlaky - třetí zádrhel Pomatená Matylda, anebo sendviče a limonády - sedmý zádrhel Drobné výdaje). Také verneovsky exotický háv mnohým zádrhelům sluší (Hrubý odhad polohy, Její Pronikavá jasnost), zvlášť když v případě druhého z posledně jmenovaných končí tak tragicky, a zároveň tak vtipně: "Odvahu!" Volal mladší povzbudivě. "Haec olim meminisse iuvabit! Vyjdeme odtud se ctí a slávou! Všechno zlo poleví!" - "Jo, poleví! Popraví!" bylo vše, na co se ubohý starý muž zmohl, zmítaje se sem a tam na malachitové lavici. "Popraví! A nás!" 
Ale jazykové dokonalosti a vtípky nejsou hlavním předmětem zádrhelů. To je možné zjistit ve druhé polovině knihy, kde čekají jednotlivá zadání, která požadují spočítat uběhnuté míle, vzájemné vzdálenosti, určit počet pytlů nebo zraněných veteránů, zvláštním způsobem označkovat obrazy, rozmístit prasata do chlívků či stanovit příslovečné množství kapaliny tělesem vytlačené... Součástí rozepsaného řešení je též seznam výherců, často skrytých pod vtipnými přezdívkami, a také diskuse o chybách a omylech nebo naopak prozíravostech v jednotlivých řešeních.
Logická zadání jsou v různých obdobách známá například z inteligenčních testů. Autor je zaobalil do lákavě žertovné formy a ve své době jimi jistě nadchl pro matematiku a hru nadané děti. Možnost řešení je stále aktuální a platná, trochu staromilný háv tohoto hlavolámání možná též potěší, celek pak odhalí nehynoucí fakt, že chytří a zvídaví najdou rozptýlení v každém čase, a to ve světě reality i fantazie.
Do pěkné podoby, upomínající na starosvětskou prostotu a roztomilost, s využitím původních ilustrací Arthura B. Frosta, vypravil dílko Pavel Růt. Potěšení se tedy se Zamotaným příběhem v rukou násobí, neboť zapůsobí nejen na mozkové závity, které osvěží, ale též příjemně na pohled.
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