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Sam. 
”Ge dig din Pottfisk! Jag är Peter Pan och jag är inte rädd för någon!” 

 

Sam (kan spelas både som tjej och kille) kom till barnhemmet Älvstoft för 5 år sen. Sam är 

ledartypen och vill gärna att folk lyssnar på vad han/hon säger. Hon/han skryter gärna och 

hittar ofta på historier om sin bakgrund. Sanningen är att Sam inte vet varifrån han/hon 

kommer eller ens vad han/hon heter i efternamn. Sam är egentligen ganska rädd av sig och 

tycker inte om att göra läskiga saker om hon/han kan få andra till att göra det men det skulle 

Sam aldrig erkänna och eftersom han/hon är väldigt stolt av sig har han/hon lätt att hamna i 

situationer som han/hon inte riktigt klarar av. Sam är kär i Tiger en blyg pojke/flicka som 

alltid hänger efter den där Bess Horton, säkert bara för att Bess ger henne/honom bubbelgum. 

De tror Sam i alla fall men han/hon har aldrig frågat Tiger, faktum är att han/hon aldrig ens 

pratat med Tiger… 

När Sam leker med sina vänner är han alltid Peter Pan även fast Joey ibland vill vara Peter 

Pan men då säger Sam att om inte han får vara Peter Pan så klår han på Joey och så hoppas 

han att Joey ska ge sig för Sam vill inte slåss… 

 

Ägodelar: En låtsatskniv. 

 

De andra: 

Sam. 10 år: 

”Ge dig din Pottfisk! Jag är Peter Pan och jag är inte rädd för någon!” 

 

Joey 10 år:  

”Pax för att vara krokodilen.” 

”Men du måste vara Krok ju!” 

”Krok kan du vara själv! Jag är Krok-odil” 

 -Sams bästa vän. Storebror/syster till Taylor. 10 år 

 

Brooklyn 9 år:  

”Vad ska du vara Brook?” 

”Klockan.” 

”Man kan inte vara klocka!” 

”Jag vill.” 

 

Jessie. 10 år 

”Aj, Jessie! Du brottas ju på riktigt. Förresten ska krokodilen vinna, inte Tigerlilja.” 

”Förlåt, jag kan inte hjälpa det, jag blir så Indianig.” 

 

Taylor. 6 år. 

”Taylor, du får va Tingeling.” 

”Men, jag vill Krok.” 

”Du är för liten. Förresten ryms ingen annan i städskrubben.” 
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Joey. 
”Pax för att vara krokodilen.” 

”Men du måste vara Krok ju!” 

”Krok kan du vara själv! Jag är Krok-odil” 
 

Joey (kan spelas både som tjej och kille) kom till barnhemmet Älvstoft för 5 år sen. Joey är 

bästa vän med Sam. Joey är kaxig har ett hett temperament, hon/han blir arg lätt och då kan 

hon lika gärna flyga på nån. Det spelar ingen roll vem det är Joey kan slåss med de flesta 

tillochmed Charlie Tott som är äldst på barnhemmet fast det har han/hon aldrig försökt. Mest 

slåss han/hon med Bess Horton, den Pottfisken tror visst att hon/han är nått! Joey kom till 

barnhemmet med sin lillasyster/lillebror Taylor som hon/han alltid försöker skydda. Den som 

säger nått dumt om Taylor får en smocka, om det inte är Joey förståss. Joey är alltid Krokodil 

när de leker för Krokodilen får äta upp Kroks hand, dessutom blir alla nästan rädda på riktigt. 

 

Ägodelar: Fem bumlingar (stenkulor) 

 

De andra: 

Sam. 10 år: 

”Ge dig din Pottfisk! Jag är Peter Pan och jag är inte rädd för någon!” 

 

Joey 10 år:  

”Pax för att vara krokodilen.” 

”Men du måste vara Krok ju!” 

”Krok kan du vara själv! Jag är Krok-odil” 

 -Sams bästa vän. Storebror/syster till Taylor. 10 år 

 

Brooklyn 9 år:  

”Vad ska du vara Brook?” 

”Klockan.” 

”Man kan inte vara klocka!” 

”Jag vill.” 

 

Jessie. 10 år 

”Aj, Jessie! Du brottas ju på riktigt. Förresten ska krokodilen vinna, inte Tigerlilja.” 

”Förlåt, jag kan inte hjälpa det, jag blir så Indianig.” 

 

Taylor. 6 år. 

”Taylor, du får va Tingeling.” 

”Men, jag vill Krok.” 

”Du är för liten. Förresten ryms ingen annan i städskrubben.” 
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Brooklyn. 
”Vad ska du vara Brook?” 

”Klockan.” 

”Man kan inte vara klocka!” 

”Jag vill.” 

 

Rollen kan spelas både som kille och tjej. Det är 5 år sedan Brooklyn kom till Barnhemmet 

Älvstoft. Han/hon trivs bra där och ser det som sitt hem. Brooklyn går ofta på långa 

promenader och drömmer sig bort. Brooklyn funderar över många saker som hur sand blir till 

och varför inte människor har fjädrar, det verkar så praktiskt när det regnar… När Brooklyn 

blir stor ska han/hon resa ut i världen och fråga en massa människor som vet sådana där saker. 

De andra barnen tycker Brooklyn är underlig men det gör honom/henne inte så mycket, för 

om ingen ställde dem där konstiga frågorna då skulle man ju aldrig behöva komma på några 

svar och om det inte fanns några svar då skulle inte någon veta någonting. 

 

Ägodel: Snuttefilt.  

 

De andra: 

Sam. 10 år: 

”Ge dig din Pottfisk! Jag är Peter Pan och jag är inte rädd för någon!” 

 

Joey 10 år:  

”Pax för att vara krokodilen.” 

”Men du måste vara Krok ju!” 

”Krok kan du vara själv! Jag är Krok-odil” 

 -Sams bästa vän. Storebror/syster till Taylor. 10 år 

 

Brooklyn 9 år:  

”Vad ska du vara Brook?” 

”Klockan.” 

”Man kan inte vara klocka!” 

”Jag vill.” 

 

Jessie. 10 år 

”Aj, Jessie! Du brottas ju på riktigt. Förresten ska krokodilen vinna, inte Tigerlilja.” 

”Förlåt, jag kan inte hjälpa det, jag blir så Indianig.” 

 

Taylor. 6 år. 

”Taylor, du får va Tingeling.” 

”Men, jag vill Krok.” 

”Du är för liten. Förresten ryms ingen annan i städskrubben.” 
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Jessie. 
”Aj, Jessie! Du brottas ju på riktigt. Förresten ska krokodilen vinna, inte Tigerlilja.” 

”Förlåt, jag kan inte hjälpa det, jag blir så Indianig.” 

 

Rollen kan spelas både som kille och tjej. Det är 5 år sedan Jessie kom till barnhemmet 

Älvstoft. Camilla som är av barnhemstanterna säger att om Jessie vore en indian skulle hennes 

indiannamn varit Indian Vildhjärna. Det säger hon bara för att Jessie är så vild och klättrar i 

skåpen och en gång välte ut en mjölbunke i köket så att Mrs Jones blev så där röd i ansiktet 

och nästan morrade. Jessie skulle inte ha något emot att vara en indian fast då skulle han/hon 

heta Tigerlilja förståss och vara lika modig som Tigerlilja i Peter Pan-boken. Jessie säger inte 

så mycket men hon/han gör destomer. Hon/han springer snabbast, dyker djupast, hoppar högst 

och galer mest av alla på hela Älvstoft, kanske alla i hela London. Fast hon/han skryter inte 

om det, det bara är så. 

  

Ägodelar: 3 gamla kakor. 

 

De andra: 

Sam. 10 år: 

”Ge dig din Pottfisk! Jag är Peter Pan och jag är inte rädd för någon!” 

 

Joey 10 år:  

”Pax för att vara krokodilen.” 

”Men du måste vara Krok ju!” 

”Krok kan du vara själv! Jag är Krok-odil” 

 -Sams bästa vän. Storebror/syster till Taylor. 10 år 

 

Brooklyn 9 år:  

”Vad ska du vara Brook?” 

”Klockan.” 

”Man kan inte vara klocka!” 

”Jag vill.” 

 

Jessie. 10 år 

”Aj, Jessie! Du brottas ju på riktigt. Förresten ska krokodilen vinna, inte Tigerlilja.” 

”Förlåt, jag kan inte hjälpa det, jag blir så Indianig.” 

 

Taylor. 6 år. 

”Taylor, du får va Tingeling.” 

”Men, jag vill Krok.” 

”Du är för liten. Förresten ryms ingen annan i städskrubben.” 
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Taylor. 
”Taylor, du får va Tingeling.” 

”Men, jag vill Krok.” 

”Du är för liten. Förresten ryms ingen annan i städskrubben.” 

 

Rollen kan spelas både som kille och tjej. Taylor har varit på barnhemmet Älvstoft i 5 år. 

Hon/han var 1 år då hon/han kom till barnhemmet tillsammans med sin storebror/storasyster 

Joey. Det enda Taylor hade med sig var en påse med damm. Taylor tror att det är Älvstoft 

men hon/han vågar inte säga något för då kanske de andra skrattar eller tillochmed tar påsen. 

Taylor sparar Älvstoftet för en gång ska hon/han flyga hela vägen till Landet Ingenstans och 

komma hem med Kaptens Kroks Krok. Då kommer minsann de andra fatta att Taylor inte alls 

är någon barnrumpa och borde få vara Kapten Krok och inte den dumma Tingeling. Det 

skulle kanske vara roligt att vara Tingeling om Taylor åtminstone kunde flyga men det kan 

hon/han ju inte. Så hon/han får bara sitta där i skrubben varje gång Kapten Krok fångar 

Tingeling och vänta och vänta… hur länge som helst tills Pan räddar henne/honom. 

 

Ägodelar: En påse damm. 

 
De andra: 

Sam. 10 år: 

”Ge dig din Pottfisk! Jag är Peter Pan och jag är inte rädd för någon!” 

 

Joey 10 år:  

”Pax för att vara krokodilen.” 

”Men du måste vara Krok ju!” 

”Krok kan du vara själv! Jag är Krok-odil” 

 -Sams bästa vän. Storebror/syster till Taylor. 10 år 

 

Brooklyn 9 år:  

”Vad ska du vara Brook?” 

”Klockan.” 

”Man kan inte vara klocka!” 

”Jag vill.” 

 

Jessie. 10 år 

”Aj, Jessie! Du brottas ju på riktigt. Förresten ska krokodilen vinna, inte Tigerlilja.” 

”Förlåt, jag kan inte hjälpa det, jag blir så Indianig.” 

 

Taylor. 6 år. 

”Taylor, du får va Tingeling.” 

”Men, jag vill Krok.” 

”Du är för liten. Förresten ryms ingen annan i städskrubben.” 


