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AKT I 
 
SCEN 1: BARNKAMMAREN 
1.1 (Barnkammaren hos familjen Darling, vilken är scenen för första akten, finns på en 
ganska ödslig gata i Bloomsbury. Det är ett hörnhus vars översta fönster, det viktiga, vetter 
mot ett lummigt torg från vilket Peter brukade flyga upp till det, till förtjusning för de tre 
barnen och tveklöst irritation för förbipasserande.  
 
Ett slitet litet rum, dock inrett med omsorg av Mrs. Darling. Dörren till höger leder till barnens 
dagrum, detta är dörren barnen kommer att komma in genom. Det finns tre sängar och, 
märkligt nog, en stor hundkoja; två av dessa sängar, med hundkojan, till vänster och en 
säng till höger. Över varje säng finns ett kinahus som innehåller en nattlampa. Elden, vilken 
är till vårt höger, brinner diskret. På gnistgallret hänger inkompletta delar av barns nattkläder. 
Dörren som föräldrarna kommer att komma in genom är till vänster. Längst bak är 
badrumsdörren, med ett gökur över; och i mitten fönstret. 
 
Den enda som finns i rummet för närvarande är barnflickan Nana, vilandes, inte som du 
kanske förväntat dig i en mjuk fåtölj, utan på golvet. Hon är en newfoundlandhund. I pjäsen 
kommer vi att få se hennes färdigheter inomhus, men hon var precis lika duktig utomhus, till 
exempel eskorterandes de två äldre barnen till skolan med ett paraply i munnen. 
 
Gökuret slår sex, och Nana vaknar till liv. Hon kommer troligen att spelas av en pojke, om en 
tillräckligt klok sådan kan hittas, och får inte gå på två ben utom under de fåtal tillfällen då en 
vanlig barnflicka skulle gå på alla fyra. Nana måste utföra sina sysslor på ett alldagligt sätt, 
så att du känner i benmärgen att hon gör just detta varje kväll klockan sex. Naturlighet måste 
vara hennes passion; det gäller förresten alla i pjäsen. Alla karaktärerna, vare sig de är 
vuxna eller inte, måste ha ett barns syn på livet. Undvik att försöka vara rolig. Ett bra motto 
för alla borde vara 'The little less, and how much it is.' 
 
Nana, användandes munnen, fixar med sängar, hämtar saker till dem osv. Puttar sedan upp 
badrumsdörren, ses arbeta med kranen för att tappa upp Michaels bad; kommer sedan in 
från ett annat rum med den yngste i familjen på sin rygg.) 
 
MICHAEL 
(Utifrån, upprört.) Jag går inte och lägger mig, jag gör det inte, jag gör det inte. Nana, 
klockan är inte sex än. Två minuter till, snälla, en minut till? 
(MRS. DARLING kommer in i barnkammaren. Hon ska gå ut på middag den här kvällen och 
är redan iförd aftonklänning. Precis när hon kommer in i rummet förfäras hon av ett ansikte i 
fönstret och en hand som trevar som om den ville komma in.) 
 
MRS. DARLING 
Vem är du? (Den okända försvinner; hon skyndar sig till fönstret.)  
Ingen där. Och ändå känner jag mig säker på att jag såg ett ansikte. Mina barn! 
(Hon ropar ut i dagrummet.) 
Wendy, John, Michael! 
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(Hon får betryggande svar. Hon sätter sig lättad på WENDYS säng. MR.DARLING 
anländer.) 
 
MR. DARLING 
(Antyder att han letat efter henne överallt och att barnkammaren är en underlig plats att finna 
henne.) Åh, det är här du är, Mary. 
 
MRS. DARLING 
(Märker omedelbart att något är fel.) Vad är fel, kära George? 
 
MR. DARLING 
Fel? Den här slipsen, den vill inte bli knuten. Inte runt min hals i alla fall. Runt sängstolpen, o 
ja; tjugo gånger har jag knutit den helt korrekt runt sängstolpen, men runt halsen, nehej då; 
det är helt omöjligt. 
(Triggad av ett misstänkt snett leende på MRS. DARLINGS läppar.) 
Jag varnar dig, Mary, om inte den här slipsen sitter runt min nacke snart kommer vi inte att 
gå ut på middagen ikväll, och om vi inte går på middagen ikväll kommer jag inte att gå till 
kontoret mer och då får vi svälta och våra barn kastas ut på gatan. 
(MICHAEL som är minst har liksom de flesta barn ovanligt bra hörsel; han står plötsligt i 
dörren.) 
 
MICHAEL 
Va??? Ska vi kastas ut på gatan. 
 
MR. DARLING 
Nejdå, vi kan bo i hundkojan allihop. 
 
MICHAEL 
(Medan han rusar ut.) Ååååh, hörde ni!? Vi ska bo i hundkojan! 
 
MRS. DARLING 
Låt mig försöka, kära du. 
(Tillfället har kommit för henne att berätta något hon funderat på.) 
George, när jag kom in i det här rummet ikväll såg jag ett ansikte i fönstret. 
 
MR. DARLING 
(tvivlande.) Ett ansikte i fönstret, tre våningar upp? Tro det! 
 
MRS. DARLING 
Det var ansiktet av en liten pojke, han försökte komma in. George, det är inte första gången 
jag har sett den pojken. 
 
MR. DARLING 
(Börjar tänka att detta kanske är en mans jobb.) Åhå! 
 
MRS. DARLING 
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(Försäkrar sig om att ingen hör.) 
Den första gången var för en vecka sedan. Det var Nanas lediga kväll, och jag hade slumrat 
till här vid elden när jag plötsligt kände ett drag, som om fönstret var öppet. Jag tittade mig 
omkring och då såg jag den pojken - i rummet. 
 
MR. DARLING 
I rummet? 
 
MRS. DARLING 
Jag skrek rakt ut. Precis då kom Nana tillbaka och hon sprang genast mot honom. Pojken 
tog ett skutt mot fönstret. Hon drog ner fönsterramen fort, men var för sen för att fånga 
honom. 
 
MR. DARLING 
(Övertygad om att han minsann inte hade varit sen.) Jag tänkte väl det! 
 
MRS. DARLING 
Vänta. Pojken kom undan, men hans skugga hann inte ut i tid; ner kom fönstret och klippte 
den rakt av. 
 
MR. DARLING 
Mary, Mary, varför behöll du inte den där skuggan? 
 
MRS. DARLING 
Jag gjorde det. Jag rullade ihop den, George; och här är den. 
(Hon tar upp den från en byrålåda. De rullar upp och undersöker den tunna saken, som inte 
består av mer material än en rökpuff. Samtidigt har den mänsklig skepnad. Medan de böjer 
sig över den framträder den tillfredsställande bilden av två lyckliga föräldrar som konspirerar 
mysigt vid elden för sina barns bästa.) 
 
MR. DARLING 
Det är ingen jag känner, men han ser allt ut som en buse. 
 
MRS. DARLING 
Jag tror att han kommer tillbaka för att hämta sin skugga, George. 
 
MR. DARLING 
Det vågar jag säga. Det finns pengar i det här, kära du. Jag ska ta med den här till Brittiska 
Muséet imorgon och få den värderad. (Skuggan rullas ihop och läggs tillbaka i lådan.) 
 
MRS. DARLING 
George, jag har inte berättat allt för dig; jag har inte vågat. Pojken var inte ensam den där 
första gången. Han hade sällskap av - jag vet inte hur jag ska beskriva det; av en ljuskula, 
inte så stor som min knutna näve, men den kastades runt i rummet som ett levande ting. 
 
MR. DARLING 
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(Ändå öppensinnad.) Det låter väldigt ovanligt. Den försvann med pojken? 
 
MRS. DARLING 
Ja. (Låter sin hand glida in i hans.) 
George, vad kan allt det här betyda? 
 
MR. DARLING 
Det skulle jag också bra gärna vilja veta! 
1.2_____________________________________________________________________ 
(Den intima scenen bryts av att WENDY, JOHN och MICHAEL kommer in. MICHAEL är 
fortfarande missnöjd med att behöva gå och sova. NANA driver på honom så han kommer i 
säng, WENDY gör sig redo för sin.) 
SÅNG 
 
MICHAEL 
(Medan han stoppas ned mellan lakanen.) Mamma, hur lärde du känna mig? 
 
MR. DARLING 
Lite mindre ljud här inne. 
 
MICHAEL 
(Börjar bli högtidlig.) Mamma, vilken tid föddes jag? 
 
MRS. DARLING 
Klockan två på natten, kära du. 
 
MICHAEL 
Åh, mamma, jag hoppas att jag inte väckte dig. 
 
MRS. DARLING 
De är så söta, tycker du inte, George? 
 
MR. DARLING 
(Kärleksfullt.) På hela jorden finns inga som dem, och de är våra, våra! 
(NANA kolliderar nu med MR. DARLINGS byxor.) 
 
MR. DARLING 
Mary, det här är för illa; bara titta på det här; fulla med hår. Klumpigt, klumpigt! 
(NANA går, en slokande figur.) 
 
MRS. DARLING 
Låt mig borsta av dig, kära du. 
(Ett lyckat projekt. MICHAEL är i sängen, gör högst märkliga saker med en teddybjörn.) 
 
MR. DARLING 
Mary, ibland tänker jag att det var ett misstag att ha en hund som barnflicka. 
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WENDY 
Stackars Nana! 
 
MR. DARLING 
Till sängen nu allihop! (JOHN smyger sig ner i sin säng.) 
 
WENDY 
(På sina knän vid hundkojan.) Pappa, Nana gråter. 
 
MR. DARLING 
Pjåska med henne bara; ingen pjåskar med mig. Åh nej då. Jag är bara den som försörjer 
den här familjen, varför skulle jag pjåskas med? Varför, varför, varför? 
 
MRS. DARLING 
George, inte så högt; tjänarna kan höra dig. 
(Det finns bara en tjänsteflicka, en absurt liten sådan, men det har bara blivit så att de 
refererar till henne som 'tjänarna'.) 
 
MR. DARLING 
(Trotsigt.) Låt dem höra mig; ta in hela världen bara. 
(Denne desperata man har nu tappat all självkontroll.) 
Jag vägrar låta den där hunden styra och ställa i min barnkammare för en enda timme till. 
(NANA vädjar till honom.) 
Förgäves, förgäves, den rätta platsen för dig är ute på gården, och där ska du kedjas på 
momangen. 
(NANA försvinner igen in i hundkojan, barnen vädjar med henne.) 
 
MRS. DARLING 
George, George, kom ihåg vad jag berättade om den där pojken. 
 
MR. DARLING 
Är det jag som bestämmer i det här huset eller är det hon? 
(Till NANA, skarpt) Kom nu. 
(Han dundrar mot henne, men hon indikerar att hon har anledningar att stanna där hon är. 
Han försöker nu med en falsk hjärtlighet.) 
Så, så, trodde hon att husse var arg på henne, stackars Nana? 
(Hon svarar jakande.) 
Duktig Nana, fin Nana. 
(Hon har sällan blivit kallad fin, och det får effekt. Hennes tassar går som trumpinnar, vilket 
är hur en hund rodnar.) 
Hon tänker komma till sin snälla husse, tänker hon inte? tänker hon inte? 
(Hon tvekar några gånger, men går slutligen till honom. Han griper tag i hennes halsband 
med ett järngrepp och drar ut henne ur rummet, trots barnens protester. Hennes 
invändningar är inte ohörbara.) 
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MRS. DARLING 
Var tappra, mina kära. 
 
WENDY 
Han kedjar fast Nana! 
(Olyckligtvis är det precis vad han gör, även om vi inte kan se honom. Under tiden har 
barnen stoppats i säng under sällsynt tystnad, och MRS. DARLING tänder nattlamporna 
över sängarna.) 
 
JOHN 
(Medan skall hörs nedanför.) Hon är hemskt olycklig. 
 
WENDY 
Det där är inte Nanas olyckliga skall. Det är hennes skall som betyder att hon vädrar fara. 
 
MRS. DARLING 
(Minns den där pojken.) Fara! Är du säker, Wendy? 
 
WENDY 
(Den i familjen, för det finns en sådan i varje familj, som man kan lita på antingen vet eller 
inte vet.) 
Oh ja. (Hennes mor slänger nu ett öga mot fönstret.) 
 
JOHN 
Är det något där? 
 
MRS. DARLING 
Allt är lugnt och stilla. Åh, jag önskar att jag inte var på väg på middag ikväll. 
 
MICHAEL 
Kan någonting göra oss illa, mamma, efter att nattljusen tänts? 
 
MRS. DARLING 
Ingenting, min skatt. De är de ögon en mor lämnar att vaka över sina sina barn. 
(Oavsett kan vi vara säkra på att hon tänker be LIZA, den lilla tjänsteflickan, att se efter dem 
då och då tills de kommer hem. Hon brukar gå från säng till säng, natta dem och nynna på 
en vaggvisa.) 
 
MICHAEL 
(Sömnigt.) Mamma, jag är glad över dig. 
 
MRS. DARLING 
(Med en sista blick över rummet, handen på lysknappen.) 
Kära nattljus som skyddar mina sovande barn, brinn klart och stadigt i natt. 
1.3_________________________________________________________________ 
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(Barnkammaren mörknar och hon försvinner ut, lämnar dörren oavsiktligt på glänt. Vi 
förväntar oss att det ska hända någonting kusligt, för en darrning har passerat genom 
rummet, precis tillräcklig för att vidröra nattljusen. De blinkar tre gånger, ett efter annat och 
slocknar, precis när barnen somnat. Det är ett annat ljus i rummet nu, inte större än MRS. 
DARLINGS näve, och det rör sig runt i rummet i jakt på en viss skugga. Då blåser fönstret 
upp och PETER PAN flyger in i rummet. I den mån han alls är klädd är det i höstlöv och 
spindelväv.) 
 
PETER 
(I en viskning.) 
Tingeling, Ting, är du där? 
(Locket lyfts en aning och det tänds sedan ett ljus i en stor kista, så man ser ljuset genom 
springorna.) 
Åh, kom ut ur den där kistan. 
(Locket lyfts och TING som nu spelas av en skådespelare kommer upp ur den.) 
Vet du var de gjorde av den? 
(Svaret kommer som en pinglande klocka; det är féspråket. PETER kan tala det, men det 
tråkar ut honom.) 
Vilken stor byrå? Den här? Men vilken låda? Ja, visa mig. 
(TING visar att skuggan finns i kistan, men innan PETER kan nå den, rör sig WENDY i 
sömnen. De gömmer sig. Sen, då hon inte har vaknat, observerar han de som bor där, 
stänger fönstret mjukt, svävar över till kistan och sprider ut dess innehåll på golvet. I sin 
glädje över att hitta sin skugga missar han att TING klivit ner i kistan igen och han låser den 
med en hasp. Han sitter på golvet med skuggan, säker på att han och den ska återförenas 
enkelt. När det går dåligt försöker han limma på den med tvål från badrummet, vilket också 
misslyckas. Han sjunker till slut uppgivet ner på golvet. Detta väcker WENDY, som sätter sig 
upp, och är angenämt intresserad av att få se en främling.) 
 
WENDY 
Pojke, varför gråter du? 
(Med ett skutt hamnar han vid sängens fotända och bugar. WENDY, imponerad, bugar för 
honom från sängen.) 
 
PETER 
Vad heter du? 
 
WENDY 
Wendy Moira Angela Darling. Vad heter du själv? 
 
PETER 
(Finner det plågsamt kort.) Peter Pan. 
 
WENDY 
Är det allt? 
 
PETER 
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(Biter i sin läpp.) Ja. 
 
WENDY 
(Artigt.) Jag är hemskt ledsen. 
 
PETER 
Det spelar ingen roll. 
 
WENDY 
Var bor du? 
 
PETER 
Andra stjärnan till höger och sen bara rakt fram till morgonen. 
 
WENDY 
Vilken konstig adress! 
 
PETER 
Nej, det är det inte. 
 
WENDY 
Jag menar, är det vad de skriver på breven? 
 
PETER 
Jag får inga brev. 
 
WENDY 
Men din mamma får väl brev? 
 
PETER 
Har ingen mamma. 
 
WENDY 
Peter! 
(Hon hoppar ur sängen för att slå sina armar kring honom, men han rycker tillbaka; han vet 
inte varför, men han vet att han måste dra sig undan.) 
 
PETER 
Du får inte röra mig. 
 
WENDY 
Varför? 
 
PETER 
Ingen får nånsin röra mig. 
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WENDY 
Varför? 
 
PETER 
Jag vet inte. 
(Han vidrörs aldrig av någon i pjäsen.) 
 
WENDY 
Inte undra på att du grät. 
 
PETER 
Jag grät inte. Men jag kan inte få min skugga att fastna. 
 
WENDY 
Den har lossnat! Så hemskt. (Tittar på stället där han har legat.) 
Peter, du har försökt limma på den med tvål! 
 
PETER 
Jaha? 
 
WENDY 
Den måste sys på. 
 
PETER 
Vad är 'sys'? 
 
WENDY 
Du är ruskigt okunnig. 
 
PETER 
Nej, det är jag visst inte. 
 
WENDY 
Jag ska sy dit den åt dig, min lille man. Men vi måste ha mer ljus. 
(Hon rör vid någonting, och till hans förvåning lyses rummet upp.) 
Jag vågar säga att det kommer att göra lite ont. 
 
PETER 
Jag gråter aldrig. (Hon ser ut att ha lyckats fästa skuggan. Han provar den.) 
Den är inte sig själv än. 
 
WENDY 
Jag kanske borde ha strukit den. 
(Den vaknar och är lika glad att vara tillbaka med honom som han är att ha den. Han och 
hans skugga dansar tillsammans. Han åbäkar sig nu. Han gal som en tupp. Han skulle ha 
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flugit med syfte att imponera på WENDY ytterligare om han hade vetat att det var något 
ovanligt med det.) 
 
PETER 
Wendy, titta, titta; åh så fiffig jag är! (Gal.) 
 
WENDY 
Din hycklare, jag gjorde förstås ingenting! 
 
PETER 
Du gjorde lite. 
 
WENDY 
(Sårad.) Lite!? Om jag ändå inte är till någon nytta kan ju jag göra något annat. 
(Med ett häftigt skutt är hon tillbaka i sängen med täcket över ansiktet.) 
 
PETER 
Wendy, du behöver inte gömma dig. Jag kan inte hjälpa att gala när jag är nöjd med mig 
själv. En flicka är värd mer än tjugo pojkar, vet du. 
 
WENDY 
(Tittar upp över täcket.) Tycker du verkligen så, Peter? 
 
PETER 
Ja, det gör jag. 
 
WENDY 
Jag tycker att det var riktigt gulligt av dig, och jag ska komma upp igen. 
(De sitter tillsammans på sängkanten.) Jag kan ge dig en kyss om du vill. 
 
PETER 
Tack. (Han håller fram sin hand.) 
 
WENDY 
Vet du inte vad en kyss är? 
 
PETER 
Jag kommer att veta när du ger den till mig. 
(För att inte såra hans känslor ger hon honom en fingerborg.) Ska jag ge dig en kyss nu? 
 
WENDY 
Om du vill. (Han tar en ekollonknapp från sin dräkt och ger den till henne.) 
Jag ska ha den på den här kedjan runt min hals. Peter, hur gammal är du? 
 
PETER 
(Glatt.) Jag vet inte, Wendy, men ganska ung. Jag rymde samma dag som jag föddes. 
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WENDY 
Rymde, varför? 
 
PETER 
För att jag hörde mamma och pappa prata om vad jag skulle bli när jag blev en man. Jag vill 
alltid vara en pojke och jag vill alltid ha roligt; så jag rymde min väg till Kensington Gardens 
och levde länge bland féerna. 
 
WENDY 
(Med stora ögon.) Du känner féer, Peter! 
 
PETER 
Ja, men nästan alla är döda nu. 
(Rakt på sak.) Du förstår, Wendy, när det första spädbarnet skrattade för första gången, gick 
skrattet i tusen bitar och spreds, och det var begynnelsen för féer. Och när ett barn nu föds 
blir barnets första skratt till en fé. Så det borde finnas en fé för varje pojke eller flicka. 
 
WENDY 
(Andlöst.) Borde finnas? Är det inte så? 
 
PETER 
Åh nej. Barn vet så mycket nuförtiden. Så de tror inte på féer, och varje gång ett barn säger 
'Jag tror inte på féer' finns det en fé någonstans som faller ner död. 
 
WENDY 
Stackars dem! 
 
PETER 
(Vilket påminner honom om en bortglömd vän.) Jag förstår inte var hon har tagit vägen. 
Tingeling, Ting, var är du? 
 
WENDY 
(Spänd.) Peter, du menar inte att det är en fé i det här rummet! 
 
PETER 
(Fortsätter leta.) Hon kom med mig. Du hör ingenting, gör du? 
 
WENDY 
Det enda ljud jag hör är ett pinglande i en klocka. 
 
PETER 
Det är féspråket. Jag hör det också. 
 
WENDY 
Det verkar som om det kom därifrån. 
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PETER 
(Med skamlös munterhet.) Wendy, jag tror att jag stängde in henne i den där kistan! 
(Han släpper ut TING, som ilsket far ut, användandes ett språk som det kanske är lika bra att 
vi inte förstår.) 
Du behöver inte prata så där; jag är hemskt ledsen, men hur skulle jag kunna veta att du var 
i lådan? 
 
WENDY 
Jag ser henne, den förtjusande! 
 
PETER 
Ting, den här damen önskar att du var hennes fé. 
(Svaret kommer direkt.) 
 
WENDY 
Vad säger hon? 
 
PETER 
Hon är inte särskilt artig. Hon säger att du är en stor, ful tjej, och att hon är min fé. Vet du, 
Ting, du kan inte vara min fé för att jag är en gentleman och du är en dam. 
(TING svarar.) 
 
WENDY 
Vad sa hon? 
 
PETER 
Hon sa 'Din dumma åsna.' Hon är en ganska vanlig flicka, vet du. Hon kallas Tingeling för 
hon lagar féernas krukor och kittlar. 
(De har nått en stol, WENDY på det vanliga sättet och PETER genom ett hål i ryggen.) 
 
WENDY 
Var bor du? 
 
PETER 
Med de borttappade pojkarna. 
 
WENDY 
Vilka är de? 
 
PETER 
De är de barn som ramlat ur sina barnvagnar när barnflickan tittar åt andra hållet. Om ingen 
gör anspråk på dem inom sju dagar skickas de långt iväg till Aldriglandet. Jag är kapten där. 
 
WENDY 
Vad skoj det måste vara. 
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PETER 
(Med en baktanke.) Ja, men vi är ganska ensamma. Du förstår, Wendy, vi har inget kvinnligt 
sällskap. 
 
WENDY 
Är inga av de andra barnen flickor? 
 
PETER 
Åh nej; flickor, vet du, är alldeles för kloka för att ramla ur sina barnvagnar. 
 
WENDY 
(Skiner upp över det han just sagt.) Peter, nu får du ge mig en kyss. 
 
PETER 
(Cyniskt.) Jag trodde du ville ha den tillbaka. (Han erbjuder henne fingerborgen.) 
 
WENDY 
(Listigt.) Åh kära nån, jag menade inte en kyss, Peter. Jag menade en fingerborg. 
 
PETER 
Vad är det? 
 
WENDY 
Det är så här. 
(Hon böjer sig framåt för att demonstrera, men TING låtsas snubbla och stöter till dem så att 
deras ansikten inte möts.) 
 
PETER 
(Belåten.) Ska jag ge dig en fingerborg nu? 
 
WENDY 
Om du vill. 
 
PETER 
Vad är det? 
 
WENDY 
Det var precis som om någon drog mig i håret. 
 
PETER 
Det måste ha varit Ting. Hon har aldrig betett sig så här förut. 
(TING talar. Hon är i buren igen.) 
 
WENDY 
Vad säger hon? 
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PETER 
Hon säger att hon kommer att göra så där varje gång jag ger dig en fingerborg. 
 
WENDY 
Men varför? 
 
PETER 
Varför, Ting? (Han måste översätta svaret.) Hon sa 'Din dumma åsna' igen. 
 
WENDY 
Hon är väldigt oförskämd. (De sitter nu på golvet.) Peter, varför kom du till vårt fönster? 
 
PETER 
För att försöka snappa upp några historier. Ingen av oss kan några historier. 
 
WENDY 
Så hemskt! 
 
PETER 
Vet du varför svalor bygger vid takkanten på hus? Det är för att kunna höra historierna. 
Wendy, din mamma berättade en så fantastisk historia. 
 
WENDY 
Vilken historia var det? 
 
PETER 
Om prinsen, och han kunde inte hitta damen med glasskon. 
 
WENDY 
Det var Askungen. Peter, han hittade henne och de levde lyckliga alla sina dagar. 
 
PETER 
Det gör mig glad. 
(Längs golvet har de jobbat sig närmare varandra, då hoppar han plötsligt upp.) 
 
WENDY 
Var ska du gå? 
 
PETER 
(Redan på väg till fönstret.) 
För att berätta för de andra pojkarna. 
 
WENDY 
Gå inte, Peter. Jag kan massor av historier. Historierna jag brukar berätta för pojkarna! 
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PETER 
Kom igen! Vi flyger. 
 
WENDY 
Flyga? Du kan flyga! 
(Hur han skulle vilja slita de där historierna ur henne; han är farlig nu.) 
 
PETER 
Wendy, kom med mig. 
 
WENDY 
Åh, kära nån, det borde jag inte. Tänk på mamma. Förresten kan jag inte flyga. 
 
PETER 
Jag lär dig. 
 
WENDY 
Så underbart att flyga! 
 
PETER 
Jag ska lära dig hur man hoppar upp på vindryggen och sen iväg. 
 
WENDY 
(Fascinerad.) Kan du lära John och Michael att flyga också? 
 
PETER 
(Likgiltigt.) Om du vill. 
1.4_________________________________________________________________ 
 
WENDY 
John, vakna; det är en pojke här som ska lära oss att flyga. 
 
JOHN 
Är det? Då ska jag gå upp. (Han lyfter huvudet från golvet.) Hello, jag är uppe! 
 
WENDY 
Michael, öppna ögonen. Den här pojken ska lära oss att flyga. 
(De sovande är med ens vakna; men innan någon fråga hinner ställas hörs NANAS skall.) 
 
JOHN 
Släck ljuset, snabbt, göm er! 
(När tjänsteflickan LIZA kommer in med en fast hand på den oroliga NANAS halskedja ligger 
rummet i dunkelt ljus.) 
 
LIZA 
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Sådär, ditt misstänksamma djur, de är helt säkra, är de inte? Varenda en av de små 
änglarna sover i sina sängar. Lyssna till deras lätta andetag. 
(NANAS vet att de inte alls ligger i några sängar utan gömt sig i rummet. MICHAEL, som är 
bakom gardinen och uppmuntrad av LIZAS sista kommentar, andas lite för högt. NANA 
uppfattar detta och försöker slita sig loss.) 
Det räcker nu, Nana. (Hötter ett finger åt henne.) 
Jag varnar dig, om du skäller igen, ska jag går rakt till din husse och matte och hämta hem 
dem från festen, och då ska du få se på andra bullar! Kom nu, stygga hund. 
(Den olyckliga NANA blir ledd iväg. Barnen kommer fram från sina gömställen.) 
 
JOHN 
Jag undrar, kan du verkligen flyga? 
 
PETER 
Titta! (Han är över deras huvuden.) 
 
WENDY 
Åh, så ljuvligt! 
 
PETER 
Jag är ljuvlig, åh, jag är ljuvlig! 
(Det ser så lätt ut att de först provar från golvet och sedan från sina sängar, utan 
uppmuntrande resultat.) 
 
JOHN 
(Gnuggar sina knän.) Hur gör du det? 
 
PETER 
(Sjunker ner.) 
Du tänker bara härliga, underbara tankar och så lyfter de dig upp i luften. 
(Han lyfter igen.) 
 
JOHN 
Du är så snabb; kan du inte göra det väldigt sakta en gång? (PETER gör det sakta.) 
Jag har det nu, Wendy. (Han försöker; nej, han har det inte, stackarn.) 
 
PETER 
Jag måste blåsa féstoftet på dig först. 
(Turligt nog har han gott om féstoft i sina kläder och han blåser det på dem allihop.) 
Nu, prova; prova från sängen. Bara vicka axlarna så här, och sen iväg. 
(Den galanta MICHAEL är den förste att komma iväg, och är buren tvärs över rummet.) 
 
MICHAEL 
(Med ett skrik som borde ha stört LIZA.) Jag flög! 
(JOHN ger sig iväg, och möter WENDY nära badrumsdörren även om de bägge hade siktat i 
motsatt riktning.) 
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WENDY 
Åh, härligt! 
 
JOHN 
(Tenderar att vara uppochner.) Så förträffligt! 
 
MICHAEL 
Jag gillar det! 
 
ALLA TRE 
Titta på mig, titta på mig, titta på mig! (De är inte ens i närheten så eleganta i luften som 
PETER.) 
 
SÅNG: “Titta på mig” (PETER, WENDY, JOHN och MICHAEL. Förmodligen glömmer 
TINGELING bort att vara sur och stött och hänger med i koreografin.) 
 
JOHN 
(Som till och med kan flyga baklänges.) Jag säger, varför sticker vi inte ut? 
 
PETER 
Det finns pirater där. 
 
JOHN 
Pirater! (Han griper tag i sin höga söndagshatt.) Låt oss ge oss av genast! 
(TING tycker inte om det. Hon far som en pil efter deras hår. Igen blåser fönstret upp.) 
 
PETER 
Kom nu! 
(Han flyger ut genom fönstret, över trädtoppar och hus, och de andra följer efter under att 
temat från “Titta på mig” spelas. MR. och MRS. DARLING, hämtade av NANA som ryckt sig 
loss från kedjan, hinner precis hem för att se skymten av TING medan hon också försvinner 
mot Aldriglandet.) 
 
 
 
  

18 



SCEN 2: ALDRIGLANDET 
2.1 (När scenen blir synlig är det så mörkt att det är diskutabelt om man kan kalla den just 
synlig. Det här är för att om du skulle se ön skrälla, som Peter skulle säga, skulle dess 
härlighet göra illa dina ögon. Det första som syns är bara några vita prickar som sträcker sig 
längs gräsmattan, och du kan gissa från deras blinkningar att de förmodligen är féer av den 
vanligaste sorten som just lämnat en fest och har ett muntert gnabb längs vägen. Då vaknar 
Peters stjärna upp, och i dess sken, vilket är mycket starkare än för våra stjärnor, du kan 
ana massor av träd, och du tror dig kunna se vilda djur smyga förbi för att dricka, även om 
det du ser inte är djuren utan deras skuggor. Bildligt är de ute för att hälsa Peter på det sätt 
de tror att han skulle vilja att de hälsar honom; och av samma anledning kammar jungfrurna 
som solar i lagunen bakom träden sitt hår omsorgsfullt; och av samma anledning går 
piraterna i land osynligt från barkassen, osynligt för dig, men inte för indianerna, vilka ingen 
kan se eller höra för de är på krigsstigen. 
 
Vad du ser är Aldriglandet. Det är en utomhusscen, en skog, med en vacker lagun bortom 
men inte långt bort, för Aldriglandet är väldigt kompakt, inte stort och utbrett med långtråkiga 
avstånd mellan ett äventyr och ett annat. Ett hål i ett ihåligt träd är 'dörr' ner till Peters hem. 
 
Trumspel hörs och SMYGANDE RÄVEN och TIGANDE UTTERN kommer in med pilbåge 
och spjut, ett djurläte från kulissen och UTTERN signalerar till RÄVEN - som har pilbågen - 
att skjuta. Djurlätet tystnar. Dyker upp från trädet gör nu SMULAN, som har med sig sin 
hemmagjorda visselpipa när han plötsligt står öga mot öga med de två indianerna. 
Indianerna höjer sina vapen, SMULAN backar, rotar i sina fickor tills han får upp visselpipan. 
När han för den till munnen backar indianerna. Han provar att ta ner den sakta, då kommer 
de närmare igen. Efter det ”testet” blåser han nu högt och ljudligt, indiankrigarna försvinner 
ut. De andra borttappade pojkarna klättrar upp för trädstammen och kommer ner från grenar, 
och nu ser vi sex av dem, alla i skinnen av djur de tror att de har skjutit. Tootles är inte den 
minst modiga, dock den mest otursamma av det här galanta gänget. Han har varit i färre 
äventyr än någon av dem för de stora sakerna verkar alltid hända när han försvunnit runt 
hörnet. Istället för att bli bitter har detta gjort honom till den mest ödmjuka i gänget. Nibs är 
mer glad och sorglös, Smulan mer fåfäng. Smulan tror att han kommer ihåg dagarna innan 
han blev borttappad. Curly har så ofta blivit tvungen att få skulden när Peter strängt sagt, 
'Kliv fram den som har gjort det här,' att han numera kliver fram vare sig han är skyldig eller 
inte. De fyra är i den här stunden inte helt olika skvallrande bybor som samlats kring 
pumpen.) 
 
TOOTLES 
Smulan, har Peter kommit tillbaka än? 
 
SMULAN 
(Med en högtidlighet som han tycker är passande.) Nej, Tootles, nej. Men jag hade precis ett 
äventyr! 
 
NIBS 
Säkert att du hade… (För en stund passar de på att reta honom.) 
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CURLY 
(Som om Peter kunde höra.) Jag önskar att Peter kunde komma tillbaka. 
 
(De är som hundar som väntar på att deras herre ska tala om för dem att dagen har börjat.) 
 
TOOTLES 
Jag är alltid rädd för pirater när Peter inte är här för att skydda oss. 
 
SMULAN 
Jag är inte rädd för pirater. Inget skrämmer mig. Men jag önskar att Peter kunde komma 
tillbaka och berätta om han har hört något mer om Askungen. 
 
CURLY 
(Med misstro.) Smulan, jag drömde förra natten att prinsen hade hittat Askungen. 
 
TOOTLES 
Jag är hemskt orolig över Askungen. Du förstår, eftersom jag inte vet någonting om min 
mamma, brukar jag tänka att hon var ganska mycket som Askungen. 
(Detta tas emot med hån.) 
 
NIBS 
Allt jag kommer ihåg om min mamma är att hon ofta sa till pappa, 'Åh, så jag önskar att jag 
hade ett eget checkhäfte.' Jag vet inte vad ett checkhäfte är, men jag skulle älska att ge min 
mamma ett. 
 
SMULAN 
Min mamma tyckte mer om mig än era tyckte om er. (Kalabalik.) 
Åh jo, det gjorde hon. Peter fick hitta på namn till er, men min mamma hade skrivit mitt namn 
på ett förkläde jag hade när jag blev borttappad. 'En smula smutsig'; det är mitt namn. 
 
(De kastar sig stridslystna över honom; inte för att de är särskilt bekymrade över sina 
mammor, vilka inte är särskilt viktiga för dem, utan för att vilken ursäkt som helst duger för 
lite bråk. Han blir inte uppklådd särskilt länge, för ett ljud som skickar dem ilande ner i sina 
hål hörs; för en sekund är scenen tom från mänskligt liv. Vad de har hört i närheten är en 
vers från den fasansfulla sång som piraterna i Aldriglandet använder för att signalera att de 
är i antågande.) 
2.2___________________________________________________________________ 
 
SÅNG: “Hooks tribut” (HOOK och PIRATERNA.) 
 
(Piraterna syns på den frusna floden dragandes en flotte, på vilken en mörk och 
skrämmande man ligger lutad, KAPTEN JAS. HOOK. Det är en samling med skurkaktiga 
utseenden av sällan skådat slag. Här, med bara armar och örhängen, är den stilige CECCO. 
BILL JUKES kommer sen, varje tum av honom är tatuerad. Efter dessa kommer COOKSON, 
GENTLEMANNEN STARKEY och NOODLER, vars händer är fixerade bakåt; och den 
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glasögonprydda båtsmannen, SMEE, den enda som är frireligiös i HOOKS besättning; och 
andra banditer, sedan länge kända och fruktade i den spanska huvudstaden. 
 
Grymmaste juvelen i samlingen är HOOK själv, likblek och svartmuskig, hans hår i långa 
lockar som ser ut som svarta ljus som håller på att smälta, hans ögon blå som förgätmigej 
och en järnkrok istället för en högerhand. Han är aldrig mer ond än när han verkar som mest 
artig, och han har en elegans som skiljer honom från den övriga besättningen. 
De fortsätter sitt osmakliga sjungande medan de går i land. 
 
NIBS, den enda av pojkarna som inte lyckats ta sig i säkerhet i sitt träd, blir sedd för ett 
ögonblick nära lagunen, och STARKEYS pistol åker genast upp. Kaptenen hejdar honom 
med sin krok.) 
 
STARKEY 
Kapten, släpp! 
 
HOOK 
Stoppa tillbaka den där pistolen först. 
 
STARKEY 
Det var en av de där pojkarna du hatar; jag kunde ha skjutit ihjäl honom. 
 
HOOK 
Ay, och ljudet skulle ha kastat Tigerliljas krigare över oss. Vill du bli av med din skalp? 
 
SMEE 
(Vinklar nöjt sin huggare.) 
Det är sant. Ska jag ge mig av efter honom, Kapten, och kittla honom med Johnny 
Korkskruv? Johnny är en tyst lirare. 
 
HOOK 
Inte nu. Han är bara en, och jag vill ta itu med alla sju. Skingra er och leta efter dem. 
(Båtvakten visslar hans instruktioner, och männen försvinner ut på sitt ärende. ) 
2.3___________________________________________________________________ 
(Med ingen som kan höra utom SMEE blir HOOK förtrolig.) 
Mest av allt vill jag ha deras kapten, Peter Pan. Det var han som högg av min arm. Jag har 
väntat länge på att få skaka hans hand med den här. 
(Tänder till.) Åh, jag ska slita honom i stycken! 
 
SMEE 
Ändå har jag ofta hört dig säga att din krok är lika mycket värd som ett dussin händer, att 
kamma håret med och andra hushållssysslor. 
 
HOOK 
Smee, Pan kastade min arm till en krokodil som råkade passera förbi. 
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SMEE 
Jag har lagt märke till din anmärkningsvärda fruktan för krokodiler. 
 
HOOK 
(Grinigt.) Inte för krokodiler utan för en enda krokodil. Besten tyckte om min arm så mycket, 
Smee, att den har förföljt mig sedan dess; från hav till hav, och från land till land, slickandes 
sina läppar över resten av mig. 
 
SMEE 
(Letar efter den ljusa sidan.) På ett sätt är det en sorts komplimang. 
 
HOOK 
(Med värdighet.) Jag vill inte ha några sådana komplimanger; jag vill ha Peter Pan, som gav 
besten sin aptit för mig. Smee, den där krokodilen skulle ha tagit mig nu, men som genom 
ett lyckans slag svalde han en klocka, och den låter tick, tack, tick, tack inuti honom; så 
innan han kan nå mig hör jag tickandet. En gång hörde jag klockan slå sex inuti honom. 
 
SMEE 
(Dystert.) Någon dag kommer klockan att stanna, och då tar han dig. 
 
HOOK 
(En bruten man.) Det är den fruktan som hemsöker mig. 
(Han reser sig upp.)  
Smee, den här sittplatsen är kokhet; hammare och järnspikar, jag brinner upp. 
(Han har satt sig på en av öns svampar som är av enorm storlek, han tänker. Men just den 
här svampen är handmålad och placerad i en tid av fara för att dölja en skorsten. De tar bort 
den, och skvallrande rök uppenbarar sig; också, tyvärr, ljudet av barns röster.) 
 
SMEE 
En skorsten! 
 
HOOK 
(Entusiastiskt.) Lyssna! Smee, det är uppenbart att de bor här, under jorden. 
(Han sätter tillbaka svampen. Hans hjärna arbetar frenetiskt.) 
 
SMEE 
(Hoppfullt.) Fram med din plan, Kapten. 
 
HOOK 
Vi återvänder till båten och lagar en gräddtårta med massor av socker. Det kan bara finnas 
ett rum nedanför, för det finns bara en skorsten. Vi lämnar tårtan på stranden vid jungfrurnas 
lagun där de här pojkarna alltid simmar alltid omkring och försöker fånga sjöjungfrur. De 
kommer att hitta kakan och mumsar i sig den, för eftersom de inte har någon mor, vet de inte 
hur farligt de är att äta för mycket socker. De kommer att dö! 
 
SMEE 
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(Fascinerad.) Det är det ondaste, vackraste upplägg jag någonsin hört talas om. 
 
HOOK 
(Menar väl.) Skaka hand på't. 
 
SMEE 
Nej, Kapten, nej. 
(Motvilligt låter han sin hand närma sig kroken när ett ljud får bägge att stanna upp. Det är 
ett tick, tack som från en klocka, vilket HOOK naturligtvis är den förste att lägga märke till. 
'Krokodilen!' ropar han och raglar ut från scenen. SMEE följer efter. en enorm krokodil 
passerar förbi, tickande, och ringlar ut efter dem. ) 
2.4____________________________________________________________________ 
(Skogen är nu så tyst att du kan vara säker på att den är full av indianer. TIGERLILJA 
kommer först. Hon lägger örat mot marken och lyssnar, lockar sen, och STORA LILLA 
PANTERN och stammen är runt omkring henne, spridda över golvet. Långt borta trampar 
någon på ett torrt löv.) 
 
TIGERLILJA 
Pirater! (De drar inte sina knivar, knivarna liksom glider in i deras händer.) 
Ha skalper? Vad säger ni? 
 
PANTERN 
Skalper, allihop, snabbt, snabbt! 
 
KRIGARNA 
(Instämmande.) 
Ugh, ugh. 
 
SÅNG: “Aldrigindianernas sång” (PANTERN, TIGERLILJA och KRIGARNA.) 
 
(En eld tänds och de dansar runt tills de ser ut att vara en del av den flammande elden. 
TIGERLILJA åkallar Manitou; fredspipan är bruten; och de krälar iväg som en lång orm som 
inte blivit matad sedan många månar.) 
2.5____________________________________________________________________ 
(TOOTLES spanar efter svansen av indianer och tillkallar sedan de andra pojkarna, som 
kommer fram från sina gömställen.) 
 
TOOTLES 
De är borta. 
 
SMULAN 
(Förlorar nästan tilliten till sig själv.) Jag önskar att Peter var här. 
 
CURLY 
Sch! Vad är det? (Han blickar mot lagunen.) 
Det är vargar, och de jagar Nibs! 
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(De skällande vargarna är inpå dem snabbare än någon pojke hinner kila ned för sitt träd.) 
 
NIBS 
(Ansluter till sina kamrater.) Rädda mig, rädda mig! 
 
TOOTLES 
Vad ska vi göra? 
 
CURLY 
Vad skulle Peter ha gjort? 
 
SMULAN 
Peter skulle ha tittat på dem mellan sina ben; låt oss göra vad Peter skulle ha gjort. 
(Pojkarna drar sig bakåt, tittar mellan sina ben på den morrande och rödögda fienden, som 
travar iväg tillintetgjord.) 
 
CURLY 
(Skrytsamt.) Vi har räddat dig, Nibs. Såg du piraterna? 
 
NIBS 
Nej, men jag såg en underbarare sak, Curly. 
(Alla munnar står öppna inför information de nu ska få ta del av.) 
Högt över lagunen såg jag den ljuvligaste stora vita fågel. Den flög hitåt. 
(De söker i himlavalvet.) 
 
TOOTLES 
Vilken slags fågel, tror du? 
 
NIBS 
(Förundrad.) Jag vet inte; men den ser så trött ut, och medan den flyger stönar den 'Stackars 
Wendy.' 
 
SMULAN 
(Snabbt.) Jag minns nu att det finns fåglar som kallas Wendys. 
 
CURLY 
(Som har flugit till en hög gren.) Titta, den kommer - Wendyn! 
(De alla ser den nu.) Så vit den är! 
(En ljusprick förföljer fågeln.) 
 
TOOTLES 
Det är Tingeling. Ting försöker skada Wendy. 
(Han kupar sina händer och ropar) Hello, Ting! 
(Responsen kommer på féspråket.) 
Hon säger att Peter vill att vi skjuter Wendyn. 
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NIBS 
Låt oss göra vad Peter önskar. 
 
SMULAN 
Ay, skjut den; fort, båge och pil. 
 
TOOTLES 
(Är först med sin båge.) Ur vägen, Ting; jag ska skjuta den. 
(Hans pil gör sitt jobb, och WENDY, som har flaxat bland trädtopparna i sitt vita nattlinne, 
faller rakt ner på marken. Ingen hade kunnat vara mer stolt än TOOTLES.) 
Jag har skjutit Wendyn; Peter kommer att bli så nöjd. 
(Från något träd på vilket TING har slagit sig ner kommer blinkningen vi nu kan översätta, 
'Din dumma åsna.' TOOTLES vacklar.) 
Varför säger du så? 
(De andra känner att han kanske gjort ett misstag, och drar sig bort från TOOTLES.) 
 
SMULAN 
(Undersöker den fallna mer noggrant.) Det här är ingen fågel; jag tror det måste vara en 
dam. 
 
NIBS 
(Som hade föredragit om det hade varit en fågel.) Och Tootles har dödat henne. 
 
CURLY 
Nu förstår jag, Peter hade tagit hit henne till oss. 
 
SMULAN 
För att ta hand om oss? 
 
NIBS 
(Även om allihop skulle ha velat få ett skott på henne.) Åh, Tootles! 
 
TOOTLES 
(Sväljer.) Jag gjorde det. När damer kommer till mig i drömmar brukar jag säga 'Fina 
mamma,' men när hon verkligen kommer så skjuter jag henne! 
(Han finner sig i nödvändigheten av ett liv i ensamhet för honom.) 
Vänner, adjö. 
 
FLERA 
(Inte väldigt entusiastisk.) Gå inte. 
 
TOOTLES 
Jag måste; jag är så rädd för Peter. (Han hinner bara gå ett steg innan han stoppas av ett 
galande som låter som någon slags segrande tupp.) 
 
CURLY 
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Peter! (De gör en inhägnad av sig själva framför WENDY medan PETER glider runt 
trädtopparna och når jorden.) 
 
PETER 
Var hälsade, pojkar! (Deras tystnad irriterar honom.) 
Jag är tillbaka; varför hurrar ni inte? Härliga nyheter, pojkar, jag har till slut tagit hit en 
mamma till oss alla. 
 
SMULAN 
(Vagt.) Ajaj. 
 
PETER 
Hon flög åt det här hållet; har ni inte sett henne? 
 
NIBS 
(Då PETER uppenbarligen tycker att hon är viktig.) Åh, jämmerliga dag! 
 
TOOTLES 
(Gör en lucka i inhägnaden.) Peter, jag ska visa henne för dig. 
 
CURLY 
(De stänger gapet.) Nej, nej. 
 
TOOTLES 
(Majestätiskt.) Gå undan allihop, och låt Peter se. 
(Inhägnaden löses upp, och PETER ser WENDY tillbakalutad på marken.) 
 
PETER 
Wendy, med en pil genom hjärtat! (Han drar ut den.) 
Wendy är död. (Han är inte så plågad som man skulle gissa.) 
 
CURLY 
Jag trodde det bara var blommor som dog. 
 
PETER 
Kanske tycker hon det är otäckt att vara död? Vems pil? 
(Inte en enda av dem tittar på TOOTLES.) 
 
TOOTLES 
Min, Peter. 
 
PETER 
(Höjer den som en dolk.) Åh, fördömda hand! 
 
TOOTLES 
(Går ner på knä och blottar sitt bröst.) Hugg, Peter; hugg rakt in. 
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PETER 
Jag kan inte hugga; någonting håller fast min arm. 
(Faktum är att WENDYS arm har höjts.) 
 
NIBS 
Det är hon, Wendy-damen. Titta, hennes arm. (För att hjälpa en vän) 
Jag tror hon sa 'Stackars Tootles.' 
 
PETER 
(Undersöker.) Hon lever! 
 
SMULAN 
Wendyn lever. (Den ljuvliga känslan av att de varit klyftigare än det trott sig vara kommer 
över dem och de applåderar sig själva.) 
 
PETER 
(Håller upp en knapp som sitter i hennes halskedja.) 
Titta, pilen träffade den här. Det är kyssen jag gav henne; den har räddat hennes liv. 
 
SMULAN 
Jag kommer ihåg kyssar; låt mig se den. (Han tar den i sin hand.) Jepp, det här är en kyss. 
 
PETER 
Wendy, bli bra fort så ska jag ta med dig att se en sjöjungfru. 
(TINGELING, som har varit borta en stund återvänder till skogen, och i tron att WENDY har 
blivit undanröjd, visslar hon glatt som en kanariefågel. Hon är egentligen inte totalt hjärtlös, 
men hon är så liten att hon bara har plats för en känsla i taget.) 
 
CURLY 
Lyssna hur Ting jublar för att hon tror att Wendyn är död! 
(Obekymrad över att förstöra någon annans njutning) 
Ting, Wendyn lever. (TING uttrycker ursinne.) 
 
TOOTLES 
Det var hon som sa att du ville att vi skulle skjuta Wendyn. 
 
PETER 
Sa hon det? Lyssna nu, Ting, jag är inte din vän mer. 
(Det finns ett stänk bitterhet i TINGS svar; det skulle kunna betyda 'Vem vill ha dig?') 
Försvinn från mig för evigt. (Nu är det en väldigt blöt tinkle.) 
 
CURLY 
Hon gråter. 
 
TOOTLES 
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Hon säger att hon är din fé. 
 
PETER 
Nåja, inte för alltid, men för en hel vecka. (TING går iväg och tjurar.) Vad ska vi nu göra med 
Wendyn? 
 
CURLY 
Låt oss bära in henne i huset. 
 
SMULAN 
Ay, det är så man gör med damer. 
 
PETER 
Nej, du får inte röra henne; det skulle inte vara särskilt respektfullt. 
 
SMULAN 
Det är det jag tänkte. 
 
TOOTLES 
Men om hon ligger där kommer hon att dö. 
 
SMULAN 
Ay, hon kommer att dö. Det är synd, men det finns ingen utväg. 
 
PETER 
Jo, det finns det. Låt oss bygga ett hus runt henne! 
(Hurrande igen, inga bekymmer trotsar PETER.) 
Gör det bästa med vad vi har. 
(Medan PETER är upptagen med att mäta WENDY så att huset ska passa henne, JOHN 
och MICHAEL, som troligen landat på ön med en duns, vandrar framåt, så söligt och trött att 
om du skulle fråga MICHAEL om han är vaken eller sover, skulle han förmodligen svara 'Jag 
har inte försökt än.') 
 
MICHAEL 
(Förvirrad.) John, John, vakna. Var är Nana, John? 
 
JOHN 
Det är sant, vi flög! (Tack och lov) Och här är Peter. Peter, är det här stället? 
(PETER, har olyckligt nog redan glömt dem, precis som han snart kanske glömt WENDY.) 
 
PETER 
(Korthugget.) Ja. 
 
MICHAEL 
Var är Wendy? (PETER pekar.) 
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JOHN 
(Som fortfarande har sin hatt på sig.) Hon sover. 
 
MICHAEL 
John, låt oss väcka henne och få henne att laga kvällsmat till oss. John, titta på dem! 
 
PETER 
(Fortfarande husbyggandes.) Curly, se till att de här pojkarna hjälper till med att bygga 
huset. 
 
JOHN 
Bygga hus? 
 
CURLY 
För Wendyn. 
 
JOHN 
(Känner att här måste ha begåtts ett misstag.) För Wendy? Varför, hon är bara en tjej. 
 
CURLY 
Det är därför vi är hennes tjänare. 
 
JOHN 
(Förvirrad.) Är ni Wendys tjänare? 
 
PETER 
Ja, och du också. Iväg med dem. 
(I nästa ögonblick är de skogsarbetare som hugger i träd, med CURLY som övervakare.) 
Smulan, hämta en doktor. 
(SMULAN rullar en bit och går sedan ut. Han återvänder på professionellt manér iförd 
JOHNS hatt.) Vänligen, sir, är ni en doktor? 
 
SMULAN 
(Darrande av sitt begär att vara till belåtenhet.) Ja, min lille man. 
 
PETER 
Vänligen, sir, en dam ligger väldigt sjuk. 
 
SMULAN 
(Försöker att inte ramla över henne.) Var ligger hon? 
 
PETER 
I gläntan där borta. (Det är en variation av en lek de leker.) 
 
SMULAN 
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Jag ska stoppa en glasgrej i hennes mun. (Han stoppar en låtsastermometer i WENDYS 
mun och ger den en stund att ge utslag. Han skakar den och konsulterar den.) 
 
PETER 
(Oroligt.) Hur mår hon? 
 
SMULAN 
Den här har botat henne. 
 
PETER 
(Hoppar lyckligt.) Jag är så glad. 
 
SMULAN 
Jag hör av mig igen mot kvällen. Ge henne buljong i en kopp med ett sugrör i. 
(Pojkarna kommer springande med udda möbler.) 
 
PETER 
(Med en redan falnande erinring av Darlings barnkammare.) 
Det här är inte bra nog för Wendy. Jag önskar jag visste vilket slags hus hon skulle vilja ha! 
 
NIBS 
Peter, hon rör sig i sömnen. 
 
TOOTLES 
(Öppnar WENDYS mun och blickar ner i djupet.) Förtjusande! 
 
PETER 
Åh, Wendy, om du kunde sjunga det slags hus du skulle vilja ha. 
 
SÅNG: “I skogen vill jag ha ett hus” (WENDY och POJKARNA.) 
 
(WENDY sjunger första versen utan att öppna sina ögon, och på PETERS tysta order läggs 
en grund och reses väggar och tak tills hon så småningom inte längre syns för publiken. 
'Fönster' ropar PETER, och CURLY rusar in med dem, 'Rosor' och TOOTLES anländer 
andlöst med en girland till dörren. Detta sker när WENDY sjunger orden i sången. När 
sången är slut står det mest utsökta lilla hus man kan tänka sig på så kort tid klart.) 
 
NIBS 
Jag tror att det är klart. 
 
PETER 
Det finns ingen portklapp på dörren. (TOOTLES hänger upp sin skosula.) 
Det finns ingen skorsten, vi måste ha en skorsten. 
(De väntar oroligt på hans överväganden.) 
 
JOHN 
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(Oklokt kritisk.) Det behöver verkligen en skorsten. 
(Han bär återigen sin hatt, vilken PETER studerar, slår av toppen på den och placerar på 
taket. Rök börjar sippra ut ur hatten.) 
 
PETER 
(Med sin hand på portklappen.) 
Se så bra ut som ni kan; första intrycket är hemskt viktigt. 
(Han knackar, och efter att fruktansvärt ögonblick av spänning, under vilket de inte kan 
hjälpa att undra om det är någon inuti, öppnas dörren och vem kommer ut om inte WENDY! 
Hon har bevisligen städat lite. Hon är ganska förvånad över att ha nio barn.) 
 
WENDY 
Var är jag? 
 
SMULAN 
Wendy damen, för dig har vi byggt detta hus. 
 
NIBS OCH TOOTLES 
Åh, säg att du är nöjd. 
 
WENDY 
Förtjusande hus! 
 
SMULAN 
Och vi är dina barn. 
 
WENDY 
(Låtsas förvånad.) Åh? 
 
CURLY 
(Går ner på knä, med utsträckta armar.) Wendy damen, var vår mor! 
(Nu när de vet att det är på låtsas hyllar de henne ivrigt.) 
 
WENDY 
(För att inte göra sig själv för billig.) Skulle jag? Det låter förstås förskräckligt intressant; men 
ni förstår, jag är bara en flicka; jag har ingen riktig erfarenhet. 
 
SMULAN 
Det spelar ingen roll. Vad vi behöver är bara en trevlig moderlig person. 
 
WENDY 
Åh kära, jag känner att det är precis vad jag är. 
 
NIBS 
Det är det, det är det, det såg vi direkt. 
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WENDY 
Okej då, jag ska göra mitt bästa. 
(I sin glädje börjar de dansa högljutt runt det lilla huset, och hon förstår att hon måste vara 
både sträng och snäll med dem.) 
Kom in genast, ni stygga barn, jag är säker på att ni har blöta fötter nu. Och innan jag 
stoppar er i säng finns det precis tid att avsluta historien om Askungen. 
(Alla marscherar in i det förtjusande huset, som inte minst fascinerar genom att alla får plats. 
En uppenbarelse av LIZA passerar, kanske inte för att hon har någon rätt att vara där; men 
hon har så få nöjen och är så ung att vi låter henne få en titt på det lilla huset. Då och då 
kommer PETER ut och marscherar fram och tillbaka med draget svärd, för piraterna kan 
höras festa långt bort från lagunen, och vargarna är på patrull. Det lilla huset ser mysigt och 
säkert ut, skorstenen ryker och PETER är på vakt medan ljuset sakta går ner. Ljusprickar 
kommer och går. De är nyfikna féer som tar sig en titt på huset, nyper i PETERS näsa och 
passerar vidare. Féer, förstår du, kan röra honom.) 
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SCEN 3: JUNGFRUNS LAGUN 
3.1 (Det är slutet på en lång, lekfull dag vid lagunen. Solens strålar har övertalat honom att 
ge dem ytterligare fem minuter, för en till kapplöpning över vattnen innan han samlar ihop 
dem och släpper in månen. Det är många sjöjungfrur här, de låter plopp-plopp i vattnet, och 
man hade kunnat försöka räkna stjärtarna om de inte dykt upp och försvunnit så fort. Från 
korallgrottorna under lagunen, där jungfrurnas sängkammare är, kommer passande musik. 
 
Peter och Wendy ligger mage på klippan, tittar ner i vattnet, de har nyss försökt fånga en 
sjöjungfru, vilket oturligt nog misslyckats.) 
 
WENDY 
Jag ville SÅ fånga en sjöjungfru. 
 
PETER 
Det är hemskt svårt att fånga en sjöjungfru. De är såna grymma varelser, Wendy, att de 
försöker dra pojkar och flickor ner i vattnet och dränka dem. 
 
WENDY 
Så vidrigt! 
 
PETER 
Wendy, det här är en hemskt viktig klippa. Den kallas De Strandsattas Klippa. Sjöman blir 
strandsatta, du vet, när deras kapten lämnar dem på en klippa och seglar iväg. 
 
WENDY 
Lämnar dem på den här lilla klippan att drunkna? 
 
PETER 
Åh, de lever inte länge. Deras händer är bundna, så att de inte kan simma. När tidvattnet 
kommer ligger klippan under vatten och sjömännen drunknar. 
(WENDY är illa till mods när hon ser sig omkring. Sedan hon senast gjorde det har en hotfull 
förändring lagt sig över scenen. Solen har försvunnit, men månen har ännu inte kommit. Vad 
som kommit är en iskall darrning över vattnet, vilken sänt de lite klokare sjöjungfrurna till sina 
hålor i korallreven. De vet att ondska nu kryper över lagunen. PETER är förstås den första 
att vittra det, och han är redan på språng när piraternas sång hörs. När de slutligen syns är 
klippan plötsligt så tom som om de alla blåsts iväg från den.) 
 
SMEE 
Till sjöss, din lymmel, till sjöss! 
(De är SMEE och STARKEY, med TIGERLILJA, deras fånge, bunden.) 
Ut med henne på klippan, där lämnar vi henne att drunkna. 
(För någon i hennes stam är detta ett slut värre än en död i eld eller tortyr. Ändå är hennes 
ansikte uttryckslöst; hon är en hövdings dotter och måste dö som en sådan.) 
 
STARKEY 
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(Besviken för att hon inte gnäller.) Inget gnäll! Det här är din belöning för att smyga runt på 
skeppet med en kniv i munnen. 
 
TIGERLILJA 
Nog sagt. 
 
SMEE 
(Som hade föredragit en avskedsparlamentering.) Då så! Till klippan med henne, kamrat. 
 
STARKEY 
Inte så hårdhänt, Smee; hårdhänt-ish, men inte så hårdhänt. 
 
SMEE 
(Drar ut henne på klippan efter att de först lagt ut en lång planka att gå på.) Det är kaptenens 
order. 
 
WENDY 
(De har gömt sig.) Stackars Tigerlilja! 
 
STARKEY 
Vad var det? 
 
PETER 
(Som kan imitera kaptenens röst så perfekt att till och med författaren kan få en märklig 
känsla av att han ibland verkligen var HOOK.) Ohoj där, ni landkrabbor! 
 
STARKEY 
Det är kaptenen, han är på väg ut till oss. 
 
SMEE 
(Ropar.) Vi har rödskinnet på klippan nu, Kapten. 
 
PETER 
Släpp henne fri. 
 
SMEE 
Men, Kapten... 
 
PETER 
Ta loss henne, eller så sticker jag kroken i dig. 
 
SMEE 
Det här är underligt. 
 
STARKEY 
Låt oss följa kaptenens order. 
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(De löser upp knutarna och TIGERLILJA glider mellan deras ben och i lagunen, glömmer i 
sin hast att utstöta sitt krigsrop, men PETER utstöter det åt henne, så naturligt att till och 
med de borttappade pojkarna förvillas. Det är i det ögonblicket den verklige HOOK hörs.) 
 
HOOK 
Ohoy, busar! 
 
SMEE 
(Lättad.) Det är kaptenen. 
(De hjälper HOOK att ta sig ut på klippan. Han är på ett dystert humör.) 
 
STARKEY 
Kapten, är allt väl? 
 
SMEE 
Han suckar. 
 
STARKEY 
Han suckar igen. 
 
SMEE 
(Räknar.) Och en tredje gång suckar han. (Med onda aningar) Vad står på, Kapten? 
 
HOOK 
(Som kanske har hittat den där tårtan orörd.) Spelet är över. De där pojkarna har funnit en 
mor! 
 
STARKEY 
Åh, fördömda dag! 
 
SMEE 
Vad är en mor? 
 
WENDY 
(Förfärad.) Han vet inte! 
 
HOOK 
(Skarpt.) Vad var det? 
(PETER gör ett plask som av en sjöjungfrus stjärt.) 
 
STARKEY 
En av de där sjöjungfrurna. 
 
HOOK 
Vet inte, Smee? En mor är... 
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(Han finner det svårare att förklara än han räknat med, och ser sig om efter något som kan 
illustrera. Han får syn på en stor fågel som driver förbi) 
Här är en lektion om mödrar för er! Boet kanske har fallit ner i vattnet, men skulle fågeln 
överge sina ägg? 
 
PETER 
(Som mer eller mindre tappat huvudet, gör ljudet av en fågel som svarar nekande.) 
 
STARKEY 
Kanske håller hon till här för att skydda Peter? 
(HOOKS ansikte mörknar ytterligare och PETER lyckas precis med att låta bli att ropa ut att 
han inte behöver något skydd.) 
 
SMEE 
(Vanligen inte en man av idéer.) 
Kapten, kunde vi inte kidnappa de här pojkarnas mor och göra henne till vår mor istället? 
 
HOOK 
Obesitet och liktornar, det är en furstligt lömsk plan. Vi ska gripa barnen, få dem att gå på 
plankan, och Wendy ska bli vår mor! 
 
WENDY 
Aldrig! Aldrig! Aldrig! (Ännu ett plask från PETER.) 
 
HOOK 
Vad säger ni, busar? 
 
SMEE 
Här är min hand på't. 
 
STARKEY 
Och min. 
 
HOOK 
Och här är min krok. Svär. (De svär.) Men jag har glömt; var är rödskinnet? 
 
SMEE 
Det var så sant, Kapten; vi lät henne gå. 
 
HOOK 
Lät henne gå? 
 
SMEE 
Det var era egna order, Kapten. 
 
STARKEY 
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Ni ropade att vi skulle låta henne gå. 
 
HOOK 
Svavel och galla, vad babblar ni om? Gossar, jag gav inte någon sådan order. 
 
SMEE 
Det här var väldigt underligt. 
 
HOOK 
Ande som hemsöker den här mörka lagunen i natt, hör du mig? 
 
PETER 
(Med samma röst.) Odds, bobs, hammare och tång, jag hör dig. 
 
HOOK 
Vem är du, främling, tala. 
 
PETER 
(Som bara är lite för snabb att öppna munnen.) 
Jag är Jas Hook, kapten av Jolly Roger. 
 
HOOK 
Nej, nej, det är du inte. 
 
PETER 
Svavel och galla, säg det där igen och jag ska kasta ankaret i dig. 
 
HOOK 
Om du är Hook, säg mig då, vem är jag? 
 
PETER 
En torskfisk, bara en torskfisk. 
 
HOOK 
(Bestört.) En torskfisk? 
 
SMEE 
(Ryggar tillbaka för honom.) 
Har vi blivit ledda hela den här tiden av en torskfisk? 
 
STARKEY 
Det är under vår värdighet. 
 
HOOK 
(Känner att hans ego glider ifrån honom.) Överge mig inte, busar. 
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(Det finns något feminint i HOOK, precis som i de allra största piraterna, och detta får honom 
att försöka med gissningsleken.) 
 
HOOK 
Har du ett annat namn? 
 
PETER 
(Faller för betet.) Ay, ay. 
 
HOOK 
Grönsak? 
 
PETER 
Nej. 
 
HOOK 
Mineral? 
 
PETER 
Nej. 
 
HOOK 
Djur? 
 
PETER 
(Efter en snabb överläggning med sig själv.) Ja. 
 
HOOK 
Man? 
 
PETER 
(Med avsky.) Nej. 
 
HOOK 
Pojke? 
 
PETER 
Ja. 
 
HOOK 
Vanlig pojke? 
 
PETER 
Nej! 
 
HOOK 
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Underbar pojke? 
 
PETER 
(Till WENDYS bedrövelse.) Ja! 
 
HOOK 
Är du i England? 
 
PETER 
Nej. 
 
HOOK 
Är du här? 
 
PETER 
Ja. 
 
HOOK 
(Slagen, även om han har en känsla av att han nästan har det.) 
Smee, du får ställa några frågor. 
 
SMEE 
(Rotar i sin hjärna.) Jag kan inte komma på nånting, 
 
PETER 
Kan inte gissa, kan inte gissa! (Förleds av sin kaxighet) 
Ger du upp? 
 
HOOK 
(Ivrigt.) Ja. 
 
PETER 
Allihop? 
 
SMEE OCH STARKEY 
Ja. 
 
PETER 
(Gal.) Nå, i så fall, jag är Peter Pan! (Nu har de honom.) 
 
HOOK 
Pan! Nere i vattnet, Smee. Starkey! Ta honom död eller levande! 
(De får upp PETER och WENDY på klippan igen, WENDY hålls fast av SMEE och 
STARKEY medan PAN och HOOK står öga mot öga. Slagsmål, dolk mot krok. Då hörs ett 
tick-tack på avstånd, HOOK stelnar. HOOK är först i land över plankan, de två andra 
piraterna följer efter, tar bort plankan efter sig.) 
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3.2______________________________________________________________ 
 
PETER 
Klippan blir allt mindre. Snart kommer vattnet att vara över den. Lyssna! 
(De kan höra plasket från de obevekliga vågorna.) 
 
WENDY 
Vi måste härifrån. 
 
PETER 
Ja. 
 
WENDY 
Ska vi simma eller flyga? 
 
PETER 
Wendy, tror du att du kan simma eller flyga till ön utan mig? 
 
WENDY 
Du vet att jag inte kan, Peter, jag är bara en nybörjare. 
 
PETER 
Hook sårade mig två gånger. 
(Han tror på det; han är bra på att låtsas att han känner smärta, hans arm hänger slapp.) 
Jag kan varken simma eller flyga. 
 
WENDY 
Menar du att vi bägge två kommer att drunkna? 
 
PETER 
Titta hur vattnet stiger! 
(Slår sig för bröstet som om han blivit en riktig pojke till slut.) 
Att dö kommer att bli ett makalöst äventyr. 
(Lagunen ligger nu i månljus. Vattnet är över deras fötter. Plötsligt står TIGERLILJA och 
hesses indiankrigare på stranden.) 
 
PETER 
Den Stora Bleka Fadern är glad att se Tigerliljas krigare. 
 
TIGERLILJA 
Den Stora Bleka Fadern har räddat mig från pirater. Han är mycket god vän nu; inte låta 
pirater skada honom. 
 
KRIGARNA 
Ugh, ugh! 
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TIGERLILJA 
Tigerlilja har talat. 
 
PANTERN 
Stora Lilla Pantern har talat. 
 
PETER 
Den Stora Bleka Fadern har talat. 
(Detta har en ton av slutgiltighet i sig, med ett underförstått 'Och nu håll klaffen'. Den enda 
som verkligen är säker på någonting överhuvudtaget på ön är PETER.) 
 
SÅNG: “Fredspipa” (TIGERLILJA och indianerna, PETER och WENDY. Under sången 
kommer de borttappade pojkarna in. När de ser indianerna är de först redo att slåss, men 
förstår till slut situationen. I slutet sitter de alla och röker fredspipa och sjunger i en stor kör. 
Ljus ner.) 
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AKT II 
 
SCEN 4: HEMMET UNDER JORD 
(Hemmet som vi ser har jordgolv; och bordet, vid vilket de borttappade sitter, är en bräda 
ovanpå en levande trädstam, vilken har skurits av så den är platt. Deras sittplatser är 
pumpor eller stora svampar. Det finns en enorm eldstad och över den har Wendy spänt 
trådar från vilka hon hänger tvätt. 
 
Michaels korgsäng är fäst högt upp på väggen som för att skydda honom från katten, men 
det finns ingen indikation på var de andra kan tänkas sova. Längst bak, mellan två av 
trädstammarna är ett hål med en färgglad gardin så att du inte kan se vad som finns inuti. 
Det här är Tings salong och sängkammare, och det är nog lika bra att du inte kan se insidan, 
för det är så utsökt i sin dekoration att du knappast skulle kunna stå emot att ta med något ut 
därifrån. Ting är för närvarande där inne, vilket man kan se från ljuset genom springorna. 
Det är hennes eget sken, för även om hon har en kandelaber för utseendets skull, lyser hon 
så klart upp sin boning själv. 
 
Alla pojkarna utom Peter är här, han vandrar ofta iväg ensam med sitt vapen, och när han 
kommer tillbaka är du aldrig helt säker på om han varit med om ett äventyr eller inte. Han 
kan ha glömt det så totalt att han inte säger någonting om det. Wendy sitter vid kortändan av 
bordet, och ler belåtet åt deras fängslande sätt, men gör samtidigt sitt bästa för att se till att 
de följer reglerna om inga-händer-på-bordet, två-ska-inte-prata-samtidigt, och så vidare. 
Pojkarna är i pittoreska kläder som är hennes påhitt, och om de inte alltid passar så bra är 
det inte hennes fel, utan bäranarnas, för de tar konstant på sig varandras kläder. Michael är i 
sin vagga på väggen. Curly sitter för sig själv på en hög pall och har på sig en dumstrut, en 
annan av Wendys uppfinningar, dock inte helt lyckad då alla vill vara dumhuvud. 
 
Det är en låtsasmåltid den här aftonen, med ingenting alls på bordet; inte en mugg, eller en 
brödkant, eller ens en sked. De har ofta de här middagarna som kortfattat består av 
tapparullar, jams, mamiäpplen och banansplash, nedsköljda med kalebasser av po-po.) 
 
WENDY 
(Hon sätter fingrarna till öronen, för deras tjatter och slammer är öronbedövande.) 
Tystnad! Är din mugg tom, Smulan? 
 
SMULAN 
(som inte skulle säga detta om han hade haft en riktig mugg.) Inte riktigt tom, tack ska du ha. 
 
NIBS 
Mamma, han har inte ens börjat dricka sin po-po. 
 
SMULAN 
(Tar sin chansen.) Jag klagar på Nibs! 
(JOHN håller upp sin hand.) 
 
WENDY 
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Nå, John? 
 
JOHN 
Får jag sitta i Peters stol eftersom han inte är här? 
 
WENDY 
I din fars stol? Verkligen inte. 
 
JOHN 
Han är inte vår pappa på riktigt. Han visste inte ens vad det var att vara far innan jag visade 
honom. Det här är upproriskhet. 
 
NIBS 
Jag klagar på John! (Den fromsinte TOOTLES räcker upp sin hand.) 
 
TOOTLES 
Jag antar att Michael inte tänker låta mig vara baby? 
 
MICHAEL 
Nej, det tänker jag inte. 
 
TOOTLES 
Får jag vara dumhuvud? 
 
CURLY 
Nej. Jag håller ju på för fullt med att vara dumhuvud nu. 
 
TOOTLES 
Eftersom jag ändå inte kan vara något viktigt, vill någon av er se mig göra ett trick? 
 
JOHN 
Nej. 
 
TOOTLES 
Jag hade egentligen inte mycket hopp. (Skvallrandet sätter igång igen.) 
 
NIBS 
Smulan hostar på bordet. 
 
CURLY 
Nibs började med tapparullar. 
 
SMULAN 
Jag klagar på Nibs! 
 
NIBS 
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Jag klagar på Smulan! 
 
WENDY 
Åh kära nån, ibland tror jag att det inte är så dumt att vara ungmö. 
 
MICHAEL 
Wendy, jag är för stor för en vagga. 
 
WENDY 
Du är den som är minst, och en vagga är en så hemtrevlig sak att ha i ett hus. Ni andra kan 
duka undan nu. 
(Hon sätter sig ner på en pumpa nära elden, hennes vanliga plats om kvällarna.) 
Allihop! 
(Pojkarna dukar undan i hast, diskar disk de inte har i en ickeexisterande diskho och stuvar 
in allt i ett skåp som inte är där.) 
 
WENDY 
Barn, jag hör er fars steg. Han vill att ni möter honom vid dörren. 
(PETER kastar ut låtsasnötter bland dem och iakttar skarpt hur de nöjt knäcker dem.) 
Peter, du skämmer bort dem, vet du! 
 
JOHN 
Någon tur, Peter? 
 
PETER 
Två tigrar och en pirat. 
 
JOHN 
Var är deras huvuden? 
 
PETER 
I väskan. 
 
JOHN 
(Han backar.) 
 
WENDY 
(Kikar i väskan.) De är utsökta. (Hon har lärt sin läxa.) 
 
CURLY 
Mamma, vi vill dansa. 
 
SMULAN 
Är det lördagkväll? 
(De har sedan länge tappat räkningen på dagarna, men alltid om de vill göra något speciellt 
säger de att det är lördagkväll, och sedan gör de det.) 
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WENDY 
Så klart är det lördagkväll, Peter? 
(Han rycker på axlarna i ett likgiltigt samtycke.) 
På med nattlinnena först. 
(De försvinner ut åt olika håll, och PETER och WENDY lämnas vid elden.) 
Vad är fel, Peter? 
 
PETER 
(Skrämd.) Det är bara på låtsas att jag är deras far, är det inte? 
 
WENDY 
(Inte helt uppriktig.) Oh ja. 
(Hans suck av lättnad är utan tanke på hennes känslor.) 
Men de är våra, Peter, dina och mina. 
 
PETER 
(Fast besluten att på in på fakta, det enda som förbryllar honom.) 
Men inte på riktigt? 
 
WENDY 
Inte om du inte önskar det. 
 
PETER 
Det gör jag inte. 
 
WENDY 
Vilka är dina exakta känslor för mig, Peter? 
 
PETER 
De av en tillgiven son, Wendy. 
 
WENDY 
(Vänder sig bort.) Jag trodde det. 
 
PETER 
Du är så förbryllande. Tigerlilja är precis likadan; det är någonting hon vill vara för mig, men 
hon säger att det inte är min mor. 
 
WENDY 
Nej, det är det verkligen inte. 
 
PETER 
Så vad är det? 
 
WENDY 
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Det är inte en dams uppgift att berätta. 
(Gardinen till fékammaren öppnas en smula, och TING, som tveklöst har tjuvlyssnat, blinkar 
ett hånskratt.) 
 
PETER 
Jag antar att hon menar att hon vill bli min mamma. 
(TINGS kommentar är 'Din dumma åsna.') 
 
WENDY 
(Som har snappat upp ett och annat féord.) Jag håller nästan med henne! 
(Ankomsten av pojkarna i sina nattlinnen vänder WENDYS medvetande till praktiska saker, 
för nu måste barnen arrangeras i led och inspekteras om de är rena nog. SMULAN är värst. 
Till slut får vi se hur de sover - i en enda stor säng, packade som sardiner. WENDY har gjort 
upp en regel om att man inte får vända sig utan att ge signal och då vänder sig alla om på 
en gång.) 
 
SÅNG: ”Borttappade pojkars dans” (DE BORTTAPPADE POJKARNA, PETER, WENDY. 
Dans övergår snart i kuddkrig. Efter sången blir det rusning mot WENDY.) 
 
NIBS 
Nu till historien du lovade att berätta så snart vi var i säng! 
 
WENDY 
(Allvarligt.) Så vitt jag kan se är ni inte i säng ännu. 
(De kravlar ner i säng, det blir en effekt av en burk med sardinera.) 
 
WENDY 
Nå, det var en gentleman... 
 
CURLY 
Jag önskar att det hade varit en dam. 
 
NIBS 
Jag önskar att det hade varit en vit råtta. 
 
WENDY 
Tystnad! Det var en dam också. Gentlemannens namn var Mr. Darling och damens namn 
var Mrs. Darling... 
 
JOHN 
Jag kände dem! 
 
MICHAEL 
Jag tror jag kände dem. 
 
WENDY 
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De var gifta, vet du; och vad tror du att de hade? 
 
NIBS 
Vita råttor? 
 
WENDY 
Nej, de hade tre efterkommande. Vita råttor är också efterkommande. Nästan vad som helst 
är en efterkommande. Dessa tre barn hade en trogen barnflicka som kallades Nana. 
 
MICHAEL 
Vilket roligt namn! 
 
WENDY 
Men Mr. Darling… (Tvekande) ...eller var det Mrs. Darling? var arg på henne och kedjade 
henne på gården; så alla barnen flög iväg. De flög iväg till Aldriglandet, där de borttappade 
pojkarna bodde. 
 
CURLY 
Precis vad jag trodde att de gjorde; jag vet inte hur det kommer sig, men det var precis vad 
jag trodde att de gjorde. 
 
TOOTLES 
Åh, Wendy, kallades en av de borttappade pojkarna Tootles? 
 
WENDY 
Ja, det gjorde han. 
 
TOOTLES 
(Överväldigad.) Är jag i en historia? Nibs, jag är i en historia! 
 
PETER 
(Som är vid elden, gör en panflöjt med sin kniv.) Lite mindre ljud här inne. 
 
WENDY 
Nu vill jag att ni tänker er känslorna hos de olyckliga föräldrar vars barn har flugit iväg. Tänk, 
åh tänk på de tomma sängarna. 
(De hjärtlösa tänker på dem med glädje.) 
 
NIBS 
(Glatt.) Det är hemskt ledsamt. 
 
WENDY 
Men vår hjältinna visste att hennes mor alltid skulle lämna fönstret öppet för hennes små att 
flyga tillbaka genom; så de stannade borta i åratal och hade det trevligt. 
(PETER är till slut intresserad.) 
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SMULAN 
Kom de någonsin tillbaka? 
 
WENDY 
Låt oss nu kika in i framtiden. År har passerat, och vem är den eleganta damen av okänd 
ålder som stiger av vid London station? 
(Spänningen är outhärdlig.) 
 
NIBS 
Åh, Wendy, vem är hon? 
 
WENDY 
Kan det vara-ja-nej-ja, det är den fagra Wendy! 
 
TOOTLES 
Jag är så glad. 
 
WENDY 
Vilka är de två nobla, ståtliga figurer som är i sällskap med henne? Kan det vara John och 
Michael? Det är det. 
(MICHAEL stolt.) 
'Se, kära bröder,' säger Wendy, pekar uppåt, 'där är ett fönster som står öppet.' Så upp flög 
de till sina kärleksfulla föräldrar, och en penna kan inte beskriva den lyckliga scen som blir 
slutet på historien. 
(Hennes triumf bryts av ett jämmer från PETER och hon skyndar till honom.) 
Peter, vad är det? 
(Tror att han är sjuk eller har ont.) 
Var gör det ont? 
 
PETER 
Det är inte den sortens smärta. Wendy, du har fel om mammor. Jag trodde som du om 
fönstret, så jag stannade borta i månar och månar, och sedan flög jag tillbaka, men fönstret 
var igenbommat, för min mamma hade glömt bort mig och det var en annan pojke som sov i 
min säng. (Detta lägger sordin över stämningen.) 
 
JOHN 
Wendy, vi åker tillbaka! 
 
WENDY 
Är du säker på att mammor är såna? 
 
PETER 
Ja. 
 
WENDY 
John, Michael! (Hon klappar till sig dem.) 
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SMULAN 
(Förskräckt.) Du tänker inte lämna oss, Wendy? 
 
WENDY 
Jag måste. 
 
NIBS 
Inte ikväll? 
 
WENDY 
Omedelbart. Kanske mor sörjer halvt ihjäl sig vid det här laget! Peter, ordnar du med det 
som behövs göras? 
(Hon frågar i den lite hårda ton som en kvinna använder när hon redan är beredd att möta 
på motstånd.) 
 
PETER 
Om du önskar det. 
(Han tar sig upp genom trädstammen till ovan jord för att ge indianerna deras instruktioner. 
De borttappade pojkarna samlas nästan hotfullt kring WENDY.) 
 
CURLY 
Vi låter dig inte gå! 
 
WENDY 
Tootles, jag vädjar till dig. 
 
TOOTLES 
(Kastar sig i döden om nödvändigt.) 
Jag är bara Tootles och ingen bryr sig om mig, men den första som inte kan bete sig mot 
Wendy kommer att blöda ordentligt. 
(PETER återvänder.) 
 
PETER 
(Med oerhört lugn.) 
Wendy, jag bad Tigerlilja och hennes krigare att guida dig genom skogen eftersom du blir så 
trött av att flyga. Sen kommer Tingeling att ta dig över havet. 
(Ett genomträngande pinglande från Tingeling betyder antagligen 'och tappa henne i det.') 
 
NIBS 
Ting, du ska kliva upp och ta Wendy på en resa. Hon säger att hon inte gör det! 
 
PETER 
(Tar ett steg närmare.) 
Om du inte kliver upp, Ting, och klär på dig dire... Hon går upp! 
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WENDY 
(Darrar nu när tiden att ge sig av har kommit.) 
Kära ni, om ni alla kommer med mig känner jag mig nästan alldeles säker på att jag kan få 
min mor och min far att adoptera er. 
(Glädje uppstår vid detta, inte för att de nödvändigtvis vill ha föräldrar, men nymodigheter är 
deras religion.) 
 
NIBS 
Kommer de inte att tycka att vi är lite många? 
 
WENDY 
Åh nej, det blir några extra sängar i salongen bara; vi kan gömma dem bakom skärmar på 
torsdagarna. 
(Allting beror på PETER.) 
 
CURLY 
Peter, får vi gå? 
 
PETER 
(Ganska ointresserat, han bryr sig mer om sin panflöjt.) Allright. 
(De skyndar iväg för att klä sig för äventyr.) 
 
WENDY 
Ta dina kläder, Peter. 
 
PETER 
(Struntar i det och spelar fémusik på sin panflöjt, den enda musik han känner till.) 
Jag följer inte med dig, Wendy. 
 
WENDY 
Jo, Peter! 
 
PETER 
Nej. (De borttappade kommer glatt springande tillbaka, alla bär en pinne med ett knyte på.) 
 
WENDY 
Peter kommer inte! 
 
JOHN 
Peter kommer inte! 
 
TOOTLES 
(Bestört.) Varför, Peter? 
 
PETER 
(Spelar vildare än någonsin.) 
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Jag vill bara alltid vara en liten pojke och ha roligt. 
(Det finns en generell fruktan att de kanske gör det största misstaget i sina liv.) 
Nu så, inget väsen, inget tjutande. 
(Med tydlig cynism) 
Jag hoppas att ni kommer att gilla era mammor! Är du redo, Ting? I så fall, visa vägen. 
(Ljus ner.) 
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SCEN 5: STRID I ALDRIGLANDET 
(Samma utescen som i scen 2, vi är alltså precis ovanför den scen som precis utspelat sig 
under jord. TIGERLILJA och hennes krigare står på vakt utanför dörren till PETERS hem.) 
 
TIGERLILJA 
Lyssna! (Lägger örat mot marken.) Pirater kommer. 
 
MAGRA VARGEN 
Redo. 
 
SMYGANDE  RÄVEN 
Redo. 
 
TIGANDE UTTERN 
Redo. 
 
PANTERN 
Ugh! 
 
(Även om de inte kan se det, vet pojkarna att HOOK och hans besättning är över indianerna. 
Vi kan se det blodbad som är osynligt för barnen. HOOK har simpelt nog brutit de två 
lagarna som gäller för indiansk krigföring, vilka är att indianerna alltid ska attackera först, 
samt att det ska ske vid skymningen. Rasande strid pågår tills vi får se kombatanterna 
försvinna ut från scenen för att fortsätta. Stridsljud hörs på avstånd.) 
5.2____________________________________________________________________ 
(Nu kommer PETER, POJKARNA, WENDY och TINGELING upp genom hålet. PETER har 
ett svärd i sin hand, stridslust skymtar i hans öga.) 
 
PETER 
Allt är över! 
 
WENDY 
Men vem har vunnit? 
 
PETER 
Om indianerna har vunnit kommer de att slå på trumman; det brukar vara deras signal för 
seger. 
(Kanske ser publiken nu hur HOOK slickar sina läppar när han hör detta och signalerar till 
SMEE, som sitter på den, att hålla upp trumman. Han slår på den med sin klo, och lyssnar 
efter resultat.) 
 
TOOTLES 
Trumman! 
 
PETER 
En indianseger! Du är säker nu, Wendy. Pojkar, adjö. 
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(Han återgår till flöjtspelet.) 
 
WENDY 
Peter, du kommer ihåg din medicin va? 
(Hon har en flaska som det står “Peter” på och lämnar den på en avsats mellan två av 
träden. Det är bara vatten, men hon mäter upp det i droppar.) 
 
PETER 
Jag kommer inte att glömma. 
 
WENDY 
Peter, vad är du för mig? 
 
PETER 
(Mellan flöjtspelet.) Din son, Wendy. 
 
WENDY 
Åh, adjö! 
 
(PETER försvinner ner i hålet och resenärerna påbörjar sin resa, omedvetna om att HOOK 
har utfärdat sin tysta order: snart står en rad av män mellan träden och det lilla huset. Medan 
barnen inringas fångas de in, binds, kastas liksom bomullsbalar från en pirat till en annan, 
och staplas till slut i huset pojkarna byggt till WENDY. Den enda som behandlas annorlunda 
är WENDY, som HOOK eskorterar till huset på sin arm med hätsk artighet. Han signalerar till 
sina hundar att ge sig av, och de försvinner genom skogen, bärandes det lilla huset 
sjungandes sin plumpa sång. 
 
HOOK och PETER är nu ensamma på ön. Nedanför är PETER obeväpnad, ovanför HOOK, 
beväpnad till tänderna, ljudlöst sökande efter en väg ner. Bli inte alltför förskräckt över detta; 
det är precis den situation PETER skulle ha valt; åtminstone om alltihop varit på låtsas. 
HOOK misslyckas, men får syn på medicinen som PETER fått av WENDY och som står kvar 
ovan jord. Till medicindropparna lägger han giftdroppar från en egen flaska. HOOK 
försvinner ut. En ljusprick blixtrar nu förbi honom, dyker ner vid närmsta träd. Det är 
TINGELING som letar efter PETER, bara efter PETER. PETER har tagit sin dolk för att hitta 
på något roligt och är på väg ut när TINGELING hittar honom välbehållen.) 
 
PETER 
(Med ett ryck.) Vad är det? 
(TING måste berätta sin historia, i en enda lång ogrammatisk mening.) 
Tigerliljas krigare blev besegrade? Wendy och pojkarna fångade av piraterna! Jag ska rädda 
henne, jag ska rädda henne! 
(Han bryr sig nu mest om sin dolk. TING slår sig ner nära medicinflaskan, och ringer ut ett 
varningsrop.) 
Åh, det där är bara min medicin. Förgiftad? Vem kan ha förgiftat den? Jag lovade Wendy att 
ta den, och det ska jag så fort jag har vässat min dolk. 
(TING sväljer nobelt dropparna under tiden som PETERS hand sträcker sig efter dem.) 

53 



Men, Ting, du har druckit min medicin! 
(Hon flaxar omkring konstigt, svarar honom nu i en väldigt svag blinkning.) 
Den var förgiftad och du drack den för att rädda mitt liv! Ting, älskade Ting, är du döende? 
(Han har aldrig kallat henne älskade TING förut, och för en stund är hon glad; hon slår sig 
ner på hans axel, ger hans kind ett kärleksbett, viskar 'Din dumma åsna' och faller ner på 
marken. Ljuset flimrar illavarslande. Han är på sina knän vid öppningen.) 
Hennes ljus blir svagare, och om det slocknar helt, betyder det att hon är död! Hennes röst 
är så låg att jag knappt kan höra vad hon säger. Hon säger - hon säger att hon tror att hon 
kan bli bra om barn trodde på féer! 
(Han reser sig och sträcker ut armarna mot han vet inte vem.) 
Tror du på féer? Säg fort att du tror! Om du tror, klappa händerna! 
(Många klappar, några gör det inte, ett fåtal visslar. TING är räddad.) 
Åh, tack, tack, tack! Och nu rädda Wendy! 
(TING är redan både glad och oförskämd, utan en tanke på dem som räddat henne. Vad 
PETER nu känner är 'HOOK eller jag den här gången!' Han är fruktansvärt nöjd och 
försvinner ut från scenen. Ridå dras på mellanscen och TINGELING blir kvar framför den. 
Under sången byggs scenen om till piratskepp.) 
 
SÅNG: ”Tingelings sång” (TINGELING) 
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SCEN 6: PIRATSKEPPET 
(Vi är alltså på ett piratskepp. Plankan är redo, Jolly Roger syns. Det är inte nödvändigt att 
ropa på Hook, för han är redan här, och det finns förresten inte en pirat ombord som skulle 
våga ropa på honom. De flesta av dem är för närvarande festande ii farkostens innanmäte, 
men på taket till kabinen syns MULLINS, i skeppets enda överrock, sveper med sin kikare 
över de monstruösa klippor mellan vilka lagunen är inklämd. 
 
Från Hooks kabin längst bak dyker STARKEY upp och lutar över relingen, blickar tyst över 
det mörka vattnet. Någon eller några pirater sover på däck, ändå rullar till och med deras 
drömmar ur vägen när HOOK närmar sig. Det enda ljudet som hörs är SMEE och hans 
symaskin, vilken lånar en smula hemtrevlighet till natten. 
 
HOOK lutar sig nu mot masten, smyger runt däck, en cigarr i sin mun. Med Peter slutligen 
röjd ur hans väg vore det inte konstigt att hitta honom uppsvälld av sin succé, men det är 
inte så; han är fortfarande orolig, tittar länge och meningslöst på familjära objekt, som 
skeppsklockan eller en kanon. Det är som om Pans ödesmättade ed 'Hook eller jag den här 
gången!' redan tagit sig ombord på skeppet.) 
 
SÅNG: “Hooks kontemplation” (HOOK.) 
 
(En privat konsultation med STARKEY övertygar honom om att allt står rätt till. Den 
inspirerande effekten av detta snack går dock förlorad när hans besättning hänger sig åt en 
bacchanalisk orgie på däck. Från taket till kabinen iakttar han deras dans tills han är så 
uppretad att han inte klarar det längre.) 
Tystnad, ni hundar, eller så kastar jag ankaret i er! 
(Han kommer ner till en tunna ovanpå vilken de spelar kort, och hans besättning står redo 
som piskade byrackor.) 
Är alla fångar kedjade, så att de inte kan flyga iväg? 
 
JUKES 
Ajaj, Kapten. 
 
HOOK 
Hissa i så fall upp dem. 
 
STARKEY 
(Öppnar ett lastutrymme.) Upp med er, era ohängda landkrabbor. 
(De förskrämda pojkarna kastas upp på däck. HOOK verkar ha glömt dem; han sitter vid 
tunnan med sina kort.) 
 
HOOK 
(Plötsligt.) Så! Nu så, ni busar, sex av er ska gå på plankan ikväll, men jag har plats för två 
kabinpojkar. Vilka av er ska det bli? 
(Han återvänder till sina kort.) 
 
TOOTLES 
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(Även om minnena är svaga finns en person som alltid är praktisk att använda som 
undanflykt.) 
Ni ser, sir, jag tror inte att min mor skulle vilja att jag var pirat. Skulle din mor vilja att du var 
pirat, Smulan? 
 
SMULAN 
(Som om det annars skulle vara att nöje att ansluta.) 
Jag tror inte det. Nibs, skulle din mor vilja... 
 
HOOK 
Sluta upp med det där pladdret. 
(Till JOHN) Du pojke, du ser ut att ha lite stake i dig. Har du aldrig velat bli pirat, min gosse? 
 
JOHN 
(Smickrad av att ha blivit utpekad.) När jag var skolan ville jag... vad säger du, Michael? 
 
MICHAEL 
(Kliver in i förgrunden.) Vad skulle du kalla mig om jag anslöt? 
 
HOOK 
Svartskäggs-Joe. 
 
MICHAEL 
John, vad tycker du? 
 
JOHN 
Vänta, skulle vi fortfarande vara lojala mot Kung George? 
 
HOOK 
NI måste svära 'Ner med Kung George.' 
 
JOHN 
(Storslaget.) Då vägrar jag! 
 
MICHAEL 
Och jag vägrar också. 
 
HOOK 
Det förseglar ert öde. Ta upp deras mor. (WENDY tas in på scenen och kastas till honom.) 
Så, min vackra, du ska nu få se dina barn gå på plankan. 
 
WENDY 
(Med nobelt lugn.) Ska de dö? 
 
HOOK 
Det ska de. Tystnad allihop, för en moders sista ord till sina barn. 

56 



 
WENDY 
Det här är mina sista ord. Kära pojkar, jag känner att jag har ett meddelande till er från era 
riktiga mödrar, och det är det här: 'Vi hoppas våra söner kommer att dö som engelska 
gentlemän.' (Detta får effekt.) 
 
TOOTLES 
Jag ska göra vad min mor önskar. Vad ska du göra, Smulan? 
 
SMULAN 
Vad min mor önskar. John, vad tänker... 
 
HOOK 
Bind henne! Gör plankan redo. 
 
(WENDY blir bunden vid masten; men ingen lägger märke till henne, för alla ögon är 
fixerade vid plankan som nu skjuter ut från skeppets sida. Nu hörs ett tick, tack från 
krokodilen. Fångar och fångvaktare ungefär lika slöa, som skådespelare i någon pjäs som 
plötsligt finner sig själva i en scen som de inte har någon aning om vad de ska göra i. Till 
och med kroken hänger handlingsförlamad. 
 
Det är ingen krokodil. Det är PETER, som har cirklat kring piratskeppet, tickar medan han 
flyger långt bättre än någon klocka. He dyker ner i vattnet och klättrar ombord. Bara en pirat 
ser honom, WHIBBLES med en lapp för ögat, som kommer upp nerifrån. JOHN lägger 
handen på WHIBBLES mun för att tysta honom; fyra pojkar håller i honom för att förhindra 
ett duns; PETER delar ut slaget, och piraten kastas överbord. 'Ett!' säger SMULAN, som 
börjar räkna. 
 
STARKEY är den första piraten att öppna sina ögon. Skeppet ser för honom ut precis som 
när han slöt dem. Han kan inte tyda den gnista som tänts i ansiktena på fångarna, vilka klokt 
låtsas vara så rädda som någonsin. Lite vet han om hur dörren till den mörka kabinen just 
stängts om en till pojke, ute efter HOOK.) 
 
STARKEY 
Den är borta, Kapten! Det är inte ett ljud. (HOOK är nu sig själv igen.) 
 
HOOK 
(Nu övertygad att någon rättvis ande vakar över honom, sjunger a capella, piraterna 
stämmer in en efter en.) 
 
Then here is to Johnny Plank 
Avast, belay, the English brig 
We took and quickly sank, 
And for a warning to the crew 
We made them walk the plank! 
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(Medan han sjunger tar han små danssteg på en låtsad planka och hans härmapor till pirater 
följer efter.) 
 
Yo ho, yo ho, the frisky cat, 
You walks along it so, 
Till it goes down and you goes down 
To tooral looral lo! 
 
STARKEY 
(Bleknar.) Jag tycker inte om det, mässkamrater! 
 
HOOK 
Sluta med det där, Starkey. Vill ni ha en liten smekning av katten innan ni går på plankan? 
(Han är mer skoningslös än någonsin nu när han tror att han har ett förtjusande liv.) 
Hämta den niosvansade katten, Jukes; den är i kabinen. 
 
JUKES 
Ajaj, sir. 
(Det är ett av hans vanligaste yttranden, och det nämns bara nu för att han aldrig yttrar det 
igen. Scenanvisningen 'JUKES ut' har i det här fallet en särskild betydelse. Men bara barnen 
vet att någon väntar den olyckliga i kabinen, och HOOK fortsätter:) 
 
Yo ho, yo ho, the scratching cat 
Its tails are nine you know, 
And when they're writ upon your back, 
You 're fit to... 
 
(Från den mörka kabinen kommer ett isande skrik som tjuter genom skeppet och sedan dör 
ut. Detta följs av ett ljud, nästan ännu mer kusligt under omständigheterna, vilket endast kan 
liknas vid en tupps galande.) 
 
HOOK 
Vad var det? 
 
SMULAN 
(Högtidligt.) Två! 
(CECCO dyker in i kabinen, och återvänder efter en stund, blek.) 
 
HOOK 
(Med ansträngning.) Vad står på med Bill Jukes, din hund? 
 
CECCO 
Vad som står på med honom är att han är död - knivhuggen. 
 
PIRATES 
Bill Jukes död! 
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CECCO 
Kabinen är mörk som graven, men det är någonting hemskt där inne: den där saken du 
hörde gala. 
 
HOOK 
(Sakta.) Cecco, gå tillbaka och hämta ut tuppen till mig. 
 
CECCO 
(Nervös.) Nej, Kapten, nej. 
 
HOOK 
(Med sin lenaste röst.) Sa du att du tänkte gå, Cecco? 
(CECCO går. Alla lyssnar. Det är ett tjut, ett galande.) 
 
SMULAN 
(Som om han var en klocka som klämtar) Tre! 
 
HOOK 
Likmaskar och svärdfiskar, vem hämtar den där tuppen till mig? 
(Ingen stiger fram.) 
 
STARKEY 
Vänta tills Cecco kommer ut. 
 
HOOK 
Jag tror att jag hörde att du var frivillig, Starkey. 
 
STARKEY 
Nej, för bövelen! 
 
HOOK 
(Med den där lena rösten.) Min krok tyckte sig höra att du var det. Jag undrar om det inte 
vore att rekommendera, Starkey, att inte göra kroken missnöjd? 
 
STARKEY 
Jag dinglar hellre än jag går in där. 
 
HOOK 
Är det myteri? Starkey leder ett myteri. Skaka hand, Starkey. 
(STARKEY ryggar tillbaka för kroken. Den följer honom tills han hoppar överbord.) 
Var det någon annan gentleman som sa myteri? 
(De låtsas som att de inte ens kände den framlidne STARKEY.) 
 
SMULAN 
Fyra! 
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HOOK 
Jag ska hämta tuppen själv. 
(Han höjer ett muskedunder men kastar det ifrån sig med en gest som betyder att han litar 
mer på klon. Med en tänd lykta i sin hand går han in i kabinen. Inte ett ljud kan höras på 
skeppet, om det inte är SMULAN som fuktar sina läppar för att säga 'Fem.' HOOK vacklar 
ut.) 
 
HOOK 
Någonting blåste ut ljuset. 
 
NOODLER 
(Olycksbådande.) Någon-ting? 
 
MULLINS 
Cecco då? 
 
HOOK 
Han är lika död som Jukes. 
(De är vidskepliga liksom alla sjöman, och MULLINS har planterat en kuslig föreställning i 
deras medvetanden.) 
 
COOKSON 
De säger att det säkraste sättet att veta att ett skepp är förhäxat är att det är en mer än man 
räknat med ombord. 
 
NOODLER 
Jag har hört att han alltid är den som styr piratskeppet till slut. 
(Med oerhörd tyngd) Har han en svans, Kapten? 
 
MULLINS 
De säger att när han kommer är det i skepnad av den ondaste mannen ombord. 
 
COOKSON 
Har han en krok, Kapten? 
(Knivar och pistoler kommer fram, och det blir ett allmänt rop 'Skeppet är fördömt!' Men de 
här hundarna är inte de som kan skrämma JAS HOOK. Hörandes någonting som liknar ett 
hurrande från pojkarna svänger han runt och hans ansiktsuttryck får dem ner på knä.) 
 
HOOK 
Så ni tycker om det, gör ni! Vid Caius och Balbus, busar, här är ett förslag: öppna 
kabindörren och driv in dem. Låt dem slåss mot tuppen för sina liv. Om de dödar honom blir 
det bättre för oss, om han dödar dem blir det inte sämre. 
(Detta mästerliga grepp ger dem tillbaka deras självförtroende; och pojkarna, med låtsad 
fruktan, drivs in i kabinen. Trots de pirater de är, har några av dem varit pojkar själva, och 
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alla vänder ryggarna till kabinen och lyssnar, med armarna utsträckta som om det vore för 
att avvärja de fasor som pågår där inne. 
 
Relieved by Peter of their manacles, och beväpnade med sådana vapen som de kan ha fått 
tag på, smyger pojkarna ut lätt som snöflingor, och under deras kaptens dämpade order 
hittar de gömställen på kabinens tak. Han släpper loss WENDY; och nu hade det varit enkelt 
för dem alla att flyga iväg, men det skulle ju vara HOOK eller PETER den här gången. Han 
signalerar till henne att ansluta sig till de andra, och med oerhörd grymhet drar han hennes 
mantel omkring sig, huvan över sitt huvud, tar hennes plats vid masten och gal.) 
 
MULLINS 
Tuppen har dödat dem allihop! 
 
NOODLER 
Skeppet är förhäxat. (Deras uppmärksamhet är nu riktad mot HOOK igen.) 
 
HOOK 
Jag har luskat ut det, gossar; det finns någon som för otur med sig ombord. 
 
COOKSON 
(Närmar sig honom med kniv.) Ay, en man med en krok. 
 
HOOK 
(Försöker vinna tid.) Nej, gossar, nej, det är flickan. Ingen har någonsin haft någon tur på ett 
piratskepp med en flicka ombord. Vi klarar skeppet när hon är borta. 
 
MULLINS 
(Sänker sin huggare.) Det är värt att prova. 
 
HOOK 
Kasta flickan överbord. 
 
MULLINS 
(Spydigt.) Det finns ingen som kan rädda dig nu, fröken. 
 
PETER 
Det finns en. 
 
MULLINS 
Vem är det? 
 
PETER 
(Kastar av sig kåpan.) Peter Pan, hämnaren! 
(Han fortsätter att stå där så effekten får sjunka in.) 
 
HOOK 
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(Kastar ut ett förslag.) Klyv honom! 
 
NOODLER 
Skeppet är förbannat! 
 
PETER 
Ner, pojkar, och på dem! 
 
(Pojkarna hoppar fram från deras gömställen och sammanstötningen av vapen ekar över 
fartyget. Man mot man är piraterna starkare, men de överraskas av det plötsliga i angreppet 
och sprider sig så angriparna kan välja att vara två på en motståndare. Några kastas in i 
lagunen; andra dras ut från mörka vrår. Det finns inte en pojke vars vapen inte ryker utom 
SMULAN, som springer omkring med en lykta, fortfarande räknandes.) 
 
WENDY 
(Möter MICHAEL i ett ögonblick.) Åh, Michael, stanna med mig, skydda mig! 
 
MICHAEL 
Wendy, jag har dödat en pirat! 
 
WENDY 
Det är hemskt, hemskt. 
 
MICHAEL 
Nej, det är det inte, jag gillar det, jag gillar det. 
(Han kastar sig själv in i gruppen av pojkar som omringar HOOK.) 
 
HOOK 
Tillbaka, tillbaka, era möss. Det är Hook; tycker ni om honom? 
(Han lyfter upp MICHAEL med sin klo och använder honom som sköld. En fruktad röst bryter 
in.) 
 
PETER 
Undan med svärden, pojkar. Den här mannen är min. 
(HOOK skakar MICHAEL av sin klo som om han vore en droppe vatten, och de två 
antagonisterna står nu ansikte mot ansikte för en sista strid.) 
 
HOOK 
Så, Pan, allt det här är ditt verk? 
 
PETER 
Ay, Jas Hook, det här är mitt verk. 
 
HOOK 
Stolta och fräcka yngling, gör dig redo att möta ditt öde. 
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PETER 
Dystra och ondskefulla man, gör dig redo att möta ditt. 
(HOOK eller PETER nu! De drabbar samman utan fler ord. PETER är en sällsynt 
svärdsman, och parerar med bländande kvickhet. HOOK, inte fullt lika vig, har fördelar med 
längre räckvidd. Han kan inte, särskilt inte när det hettar till, riktigt se PETER, som i hans 
ögon är mindre en pojke än ett dammkorn som dansar i solen. Genom ett nästan omärkbart 
slag slås HOOKS svärd ur hans grepp, och när han ska böja sig och ta upp det står en fot 
på klingan.) 
 
POJKARNA 
(Påhejande.) Nu, Peter, nu! 
(PETER höjer svärdet i klingan och erbjuder svärdsfästet till sin fiende.) 
 
HOOK 
Pan, vem och vad är du? 
(Barnen lyssnar ivrigt efter svaret, ingen riktigt så ivrig som WENDY.) 
 
PETER 
Jag är ung, jag är kul, jag är en liten fågel som har brutit sig ut ur ägget. 
 
HOOK 
På't igen! 
(Han har nu en kvävande känsla av att den här pojken är vapnet som ska stryka honom från 
listan av män; men storslagenheten i hans sinne kvarstår och, sann mot sin flaggas tradition, 
slåss han vidare liksom en mänsklig slägga. PETER flaxar runt och genom och över dessa 
piruetter som om själv vinddraget från dem blåste honom ur fara.) 
 
HOOK 
(Stungen till galenskap.) Jag ska sätta fyr på krutmagasinet. (Han försvinner, de vet inte 
vart.) 
 
BARNEN 
Peter, rädda oss! (PETER går olyckligt nog fel håll och HOOK återvänder.) 
 
HOOK 
(med dyster tillfredsställelse.) Om två minuter kommer skeppet att sprängas i bitar. 
 
BARNEN 
(De kastar sig bönande framför honom.) Nåd, nåd! 
 
HOOK 
Tillbaka, era gnölande yngel. Nu ska jag visa er vägen till dyster död. En förintelse av barn, 
det ska bli grandiost! 
 
(PETER dyker upp med en rykande bomb i sin hand, och kastar den överbord. HOOK har 
inte mycket hopp kvar, och han rusar mot sina andra förföljare med huvudet nedböjt som 
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någon uppretad tjur i ringen; men med raljerande skrik gäckar de honom enkelt genom att 
flyga bland seglen. 
 
Var är PETER? Denna otroliga pojke har uppenbarligen glömt de senaste händelserna, och 
sitter på en tunna, spelandes på sin flöjt. Detta kanske skulle förvåna andra, men det 
förvånar inte HOOK. Lyftandes ett muskedunder siktar han hopplöst, inte mot pojken utan 
mot tunnan, vilken kastas över däck. PETER blir kvar sittandes i luften, fortfarande 
spelandes på sin flöjt. Denna syn för HOOKS hjärta att brista. Den inte helt oheroiska figuren 
klättrar upp på relingen, mumlar 'Dålig stil!,' och kastar sig själv ner i vattnet, var krokodilen 
väntar med öppen mun. Efter allt han gått igenom är det nästan som att möta en gammal 
vän. Ridå på halvscen, PETER kommer ut med HOOKS hatt och cigarr och en liten 
järnkrok.) 
 
SÅNG: “Nya Hooks tribut” (PETER, WENDY, DE BORTTAPPADE POJKARNA. Under 
sången byggs om till vanliga utescenen i Aldriglandet.) 
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SCEN 7: ADJÖ TILL ALDRIGLANDET 
(Kvarlevorna efter piratbandet föses in på scenen av PETER och hans gäng. Hela den här 
scenen är skriven som en skiss, att prova på golvet och utveckla.) 
 
MULLINS 
Akta min frisyr! 
 
NOODLER 
Om inte det här för otur med sig vet jag inte vad som gör det. 
 
SMEE 
Nu har vi ingen kapten. 
 
PETER 
Jag är er kapten nu. Ska vi sätta dem på De Strandsattas Klippa? 
 
WENDY 
Tycker ändå att det är lite grymt. 
 
PETER 
Iväg med dem, jag ska nog hitta på något roligt vad det lider! (TIGERLILJA in.) 
 
CURLY 
Tigerlilja! 
 
MICHAEL 
Var är alla dina krigare? 
 
TIGERLILJA 
(Sorgset.) Pirater. Bara några kvar. (PANTERN och kvarlevan av stammen in.) 
 
MICHAEL 
Piraterna har vi tagit hand om! 
 
PETER 
Resten kan ju ni få använda som krigare. 
 
TIGERLILJA 
Duger inte. 
 
JOHN 
Iväg med dem! 
 
TIGERLILJA 
Stora Bleka Fadern har gjort bra. 
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MICHAEL 
Hurra för Peter! (Allmänt jubel.) 
 
SÅNG 
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SCEN 8: BARNKAMMAREN 
(Den gamla barnkammaren syns igen med allting precis som i början av pjäsen, förutom att 
hundkojan är borta och att fönstret står öppet. Så Peter hade fel om mammor; det är 
verkligen ett ämne där man kan förvänta sig att han har fel. Mrs. Darling sover på en stol 
nära fönstret, hennes ögon är trötta av att leta genom skyn. Nana ligger utsträckt håglös på 
golvet.) 
 
MRS. DARLING 
(Vaknar upp som om vi hade viskat till henne att hennes odågor kommer tillbaka.) 
Wendy, John, Michael! 
(NANA lyfter en sympatisk tass till den arma själens knä.) 
Jag ser att du har tagit fram deras nattsaker igen, Nana! Det rör vid mitt hjärta att se dig göra 
det kväll efter kväll. Men de kommer inte att någonsin komma tillbaka. 
(LIZA kommer in.) 
 
LIZA 
Nanas middag är serverad. (NANA försvinner ut till matsalen.) Tänk att jag har en husbonde 
som har bytt plats med hunden! 
 
MRS. DARLING 
(Mjukt.) Utav ånger, Liza. 
 
LIZA 
(Överdriver säkert.) Jag är själv en gift kvinna. Jag tycker inte att det är respektabelt att gå till 
sitt kontor i en hundkoja, med gatupojkarna som springer bredvid och jublar. 
(Inte ens detta väcker hennes husmor, vilket kan ha varit hennes ärofulla intention.) 
Sådär, det är taxin som kommer tillbaka med honom! 
(Under intresserat jubel från gatan flyttas hundkojan tillbaka till sin gamla plats av EN 
TAXICHAUFFÖR och EN VÄN, och MR.DARLING kravlar ut ur den i sina kontorskläder.) 
 
MR. DARLING 
(Ger henne högdraget hans hatt.) Om du vill vara så snäll, Liza. 
(Jublet återupptas.) Det är visst mycket glädjande! 
 
LIZA 
(Föraktfullt.) Fullt av små pojkar. 
 
MR. DARLING 
(Med den nya mildheten från någon som svurit att aldrig tappa humöret igen.) 
Det var flera vuxna idag. 
(Hånfullt går hon iväg med hatten och de två männen. It ought to melt us when we see how 
humbly grateful he is for a kiss from his wife, so much more than he feels he deserves. One 
may think he is wrong to exchange into the kennel, but sorrow has taught him that he is the 
kind of man who whatever he does contritely he must do to excess; otherwise he soon 
abandons doing it.) 
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MRS. DARLING 
(Som har vetat det för ganska lång tid.) Vilken slags dag har du haft, George? 
(Han sitter på golvet vid hundkojan.) 
 
MR. DARLING 
Det var aldrig färre än hundra som sprang hurrande runt taxin, och när vi passerade 
börshuset kom folk därifrån ut och vinkade. 
(Han är både triumferande och väldigt osäker på sig själv, och med ett enda ord skulle hans 
fru kunna ta geisten ur honom fullständigt.) 
 
MRS. DARLING 
Jag är så stolt, George. 
 
MR. DARLING 
Jag har kommit med på ett vykort, kära du. (Tanklöst.) Åh, Mary, vi skulle inte ha blivit såna 
kändisar om inte barnen hade flugit iväg. 
 
MRS. DARLING 
(Förfärad.) George, är du säker på att du inte njuter lite av det? 
 
MR. DARLING 
(Oroligt.) Njuter av det! Titta bara på mitt straff: bo i en hundkoja. 
 
MRS. DARLING 
Förlåt mig, kära du. 
 
MR. DARLING 
Det är jag som behöver bli förlåten, alltid jag, aldrig du. Och nu känner jag mig dåsig. 
(Han drar sig tillbaka till hundkojan.) 
Kan du inte spela mig till sömns på pianot i dagrummet? Och stäng det där fönstret, Mary 
käraste; det drar. 
 
MRS. DARLING 
Åh, George, be mig aldrig att göra det. Fönstret måste alltid vara öppet för dem, alltid, alltid. 
(Hon går in i dagrummet, från vilket vi hör henne spela en sorgsen sång. Lite vet hon om att 
det sista har hörts av en pojke som hukar vid fönstret. Han smyger in i rummet i sällskap 
med en ljuskula.) 
 
PETER 
Ting, var är du? Fort, stäng fönstret. 
(Det stängs.) 
Regla det. 
(Hon lyder.) 
Nu när Wendy kommer tror hon att hennes mor har stängt henne ute, och så måste hon 
komma tillbaka till mig! 
(TINGELING tjurar.) 
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Nu måste du och jag gå ut genom dörren, Ting. 
(Dörrar är dock förvirrande ting för någon som är van att använda fönster, och han har 
problem att hitta rätt. Han provar en dörr och får syn på pianospelaren.) 
Det är Wendys mor! 
(TING och han kikar tillsammans.) 
Hon är en vacker dam, men inte så vacker som min mor. 
(Det är en vild gissning.) 
Hon får den där lådan att säga 'Kom hem, Wendy.' Du kommer aldrig att se Wendy igen, 
damen, för fönstret är igenbommat! 
(Han flaxar omkring i rummet glatt som en fågel, men måste återvända till den där dörren.) 
Hon har lagt ner huvudet på lådan. Det är två våta saker som sitter på hennes ögon. Så fort 
de ger sig av kommer det två nya och sitter där. 
(Hon hörs jämrande 'Wendy, Wendy, Wendy.') 
Hon vill att jag låser upp fönstret. Jag gör det inte! Hon är hemskt fäst vid Wendy. Jag är fäst 
vid henne också. Vi kan inte båda ha henne, damen! 
(En underlig känsla kommer över honom.) 
Kom igen, Ting; vi behöver inga dumma mammor. 
(Han öppnar fönstret och de flyger ut. Nu kommer rymlingarna tillbaka, JOHN med den trötta 
MICHAEL på sina axlar. Den yngsta är i en dvala, men de två andra skiner dygdigt som 
heliga människor som är i färd med att ge någon en allmosa.) 
 
MICHAEL 
(Ser sig omkring.) Jag tror att jag har varit här förut. 
 
JOHN 
Det är hemma, dumbom. 
 
WENDY 
Där är din gamla säng, Michael. 
 
MICHAEL 
Jag hade nästan glömt. 
 
JOHN 
Jag säger då det, hundkojan! 
 
WENDY 
Kanske Nana är i den. 
 
JOHN 
(Kikar.) Det är en man som sover därinne. 
 
WENDY 
(Kommer ihåg honom tack vare den kala fläcken.) Det är pappa! 
 
JOHN 
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Det är det! 
 
MICHAEL 
Jag vill se pappa. (Besviken) Han är inte så stor som piraten jag dödade. 
 
JOHN 
(Förvirrad.) Wendy, visst brukade inte pappa sova i hundkojan? 
 
WENDY 
Kanske kommer vi inte ihåg det gamla livet så väl som vi trodde. 
 
JOHN 
Det är väldigt tanklöst av mamma att inte vara här när vi kommer tillbaka. 
(Pianot hörs igen.) 
 
WENDY 
Sch! (Hon går till dörren och kikar.) 
Det är hon som spelar! (Alla tar sig en titt.) 
 
MICHAEL 
Vem är den där damen? 
 
JOHN 
Sch! Det är mamma. 
 
MICHAEL 
Då är du inte vår mamma på riktigt, Wendy? 
 
WENDY 
(Med övertygelse.) Åh kära, det är verkligen dags att vara tillbaka! 
 
JOHN 
Vi smyger in och lägger händerna över hennes ögon. 
 
WENDY 
(Mer hänsynsfull.) Nej, vi tar det försiktigt med henne. 
(Hon glider ner mellan lakanen i sin säng; de andra gör likadant. När musiken tystnar 
gömmer de sina huvuden. Det är nu tre distinkta knölar i sängarna. MRS. DARLING ser 
dessa så fort hon kommer in, men hon tror inte att hon verkligen ser dem.) 
 
MRS. DARLING 
Jag ser dem i sina sängar så ofta i mina drömmar att jag tydligen fortfarande kan se dem när 
jag är vaken! Jag går inte och kollar igen. 
(Hon sitter ner och vänder sitt ansikte från knölen.) 
Så ofta har jag hört deras röster ropa på mig, mina små barn som jag inte kommer att se 
mer. (Deras huvuden tittar upp.) 
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WENDY 
Mamma! 
 
MRS. DARLING 
(Utan att röra sig.) Det är Wendy. 
 
JOHN 
(Ganska barskt.) Mamma! 
 
MRS. DARLING 
Nu är det John. 
 
MICHAEL 
(Inte bättre än ett pip.) Mamma! 
 
MRS. DARLING 
Nu Michael. Och när de ropar sträcker jag ut armarna mot dem, men de kommer aldrig, de 
kommer aldrig! 
(Den här gången, hursomhelst, kommer de, och det är åter glädje i hushållet Darling. Den 
lilla pojken som hukar vid fönstret förstår det roliga med knölarna i sängarna, men kan inte 
förstå vad resten av uppståndelsen handlar om.) 
George! (MR. DARLING in. Nu kommer resten av de borttappade pojkarna in genom 
fönstret. Någon kanske drar slutsatsen att WENDY har sagt åt dem att vänta utomhus tills 
hon har förklara situationen för sin mor. ) 
 
CURLY 
Vi ska bo här! 
 
MRS. DARLING 
Vad har du lovat, Wendy? 
 
WENDY 
Det här är Curly, Tootles, Nibs… 
 
MR. DARLING 
In i salongen med er så pratar vi om saken 
 
NIBS 
Precis som Wendy sa! 
 
TOOTLES 
(Medan de är på väg ut.) Var ska jag sova? 
 
(En stunds uppståndelse. Det blir sedan ett ögonblicks bekymmer kring SMULAN, som på 
något vis blivit utestängd. Lyckligtvis hittar LIZA honom.) 
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LIZA 
Vad står på, pojke? 
 
SMULAN 
Alla har en mamma utom jag. 
 
LIZA 
Är ditt namn Smulan? 
 
SMULAN 
Ja, frun. 
 
LIZA 
Då är jag din mor. 
 
SMULAN 
Hur vet du det? 
 
LIZA 
Jag känner det i benmärgen. 
(Det finns ingen dåsigare nu än SMULAN, utom möjligen NANA medan hon passerar med 
vikten av en barnflicka som inte kommer att få ledigt en enda dag. WENDY tittar ut genom 
barnkammarfönstret och ser en vän nedanför, som svävar i luften, slår iväg höga hattar med 
sina fötter. Bärarna ser honom inte. De är för gamla. Du kan inte se PETER om du är 
gammal.) 
 
WENDY 
Peter! 
 
PETER 
(Tittar upp nonchalant.) Hullo, Wendy. 
(Hon flyger ner till honom, till förskräckelse för hennes mor, som rusar till fönstret.) 
 
WENDY 
(Gör ett sista försök.) Du känner inte att du skulle vilja säga någonting till mina föräldrar, 
Peter, om ett väldigt speciellt ämne? 
 
PETER 
Nej, Wendy. 
 
WENDY 
Om mig, Peter? 
 
PETER 
Nej. (Han tar fram sin flöjt, vilket hon vet är ett dåligt tecken.) 
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MRS. DARLING 
(Från fönstret.) Peter, var är du? Låt mig adoptera dig också. 
(Hon är i den mest förtjusande ålder en kvinna kan vara, men för gammal för att se PETER 
tydligt.) 
 
PETER 
Skulle du skicka mig till skolan? 
 
MRS. DARLING 
(Villigt.) Ja. 
 
PETER 
Och sen till ett kontor? 
 
MRS. DARLING 
Jag antar det. 
 
PETER 
Jag ska snart bli en man? 
 
MRS. DARLING 
Väldigt snart. 
 
PETER 
(Passionerat.) Jag vill inte gå i skola och lära mig viktiga saker. Ingen kommer att fånga mig, 
damen, och göra mig till man. Jag vill alltid vara en liten pojke och ha roligt. 
(Så kanske han tror, men egentligen är det hans största påhitt.) 
 
MRS. DARLING 
(Darrar varje gång WENDY förföljer honom i luften.) Var ska du bo, Peter? 
 
PETER 
I huset vi byggde till Wendy. I huset vi byggde till Wendy. Féerna ska ta det upp bland 
trädtopparna där de sover om natten. 
 
WENDY 
(Beundrande.) Tänk det! 
 
MRS. DARLING 
Jag trodde att alla féer var döda. 
 
WENDY 
(Nästan förebrående.) 
Nej, inte alls! Deras mammor släpper ner sina barn i Aldrigfåglarnas nästen, de blandas med 
äggen, och de gredelina féerna är pojkar och de vita är flickor, och så finns det några färger 
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som inte riktigt vet vad de är. Det oväsen som fébarnen och fåglarna för när det är dags att 
bada är verkligen öronbedövande. 
 
PETER 
Jag kastar saker på dem. 
 
WENDY 
Du kommer att bli ganska ensam om kvällarna, Peter. 
 
PETER 
Jag har Ting. 
 
WENDY 
(Flyger upp till fönstret.) Mamma, får jag gå? 
 
MRS. DARLING 
(Tar tag i henne.) Verkligen inte. Jag har fått hem dig igen, och jag har tänkt behålla dig. 
 
WENDY 
Men han behöver SÅ mycket en mor. 
 
MRS. DARLING 
Det gör du också, älskade. 
 
PETER 
Åh, okej. 
 
MRS. DARLING 
(Ädelmodigt.) Men, Peter, jag ska låta henne komma till dig en gång om året, i en vecka, och 
hjälpa dig med vårstädningen. 
(WENDY skiner upp av det, men PETER, som inte har en aning om vad vårstädning är, 
vinkar ett ganska tanklöst tack.) 
 
MRS. DARLING 
Säg godnatt, Wendy. 
 
WENDY 
Får jag gå bara en minut? 
 
MRS. DARLING 
Nej. (Ut.) 
 
WENDY 
Godnatt, Peter! 
 
PETER 
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Godnatt, Wendy! 
 
WENDY 
Peter, du kommer inte att glömma mig, gör du inte va, innan det är dags för vårstädningen? 
(Hon får inget svar, han är upptagen med sin panflöjt.) 
När du kommer till mig nästa år, Peter... du kommer, visst gör du? 
 
PETER 
Ja. För att höra historier om mig! 
 
WENDY 
Det är hemskt underligt att de historier du tycker bäst om är de om dig själv. 
 
PETER 
(Stött.) Hurså? 
 
WENDY 
De borttappade pojkarna då? Och Kapten Hook? 
 
PETER 
Vilka? 
 
WENDY 
Jag antar att det är för att du har så många äventyr. 
 
PETER 
Så klart det är. 
(Han försvinner ut genom fönstret. WENDY stänger och låser fönstret.) 
 
 
SLUT 
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