
WENDY AND PETER PAN - STORYLINE 
 
Act 1  
  
The Lost Children introduce themselves. They have no home and no parents and 
others look at them with suspicion and fear.  
 
Wendy is in her room with her drawings and fantasies about another world and 
a magical figure, Peter Pan. Wendy's mother Karin suspects that her daughter is 
out at night. "I'm not like my dead sister," says Wendy. Her siblings; Mikaela and 
Johan, ask Wendy to tell them about this fantasy world. They dream of a place 
where they can be themselves and talk about their dead sister whom, in their 
imagination, they call Tinker Bell (Tingerling). Karin comes to give Mikaela her 
medicine.  
 
Wendy talks to the Lost Children on the street but her father Göran disapproves. 
Karin and Göran are leaving for dinner. Wendy will take care of the siblings and 
neighbor Nanna will look after them during the evening. Wendy chases Mikaela, 
trying to give her her medicine when a drawing of Pan is damaged. Wendy tells 
everyone a bedtime story about Pan.  
 
Peter Pan and Tinker Bell show up and find the damaged drawing. Wendy fixes it 
so Peter can fly again. She gets an acorn around her neck as a thank you. Peter 
asks Wendy to fly with him to Neverland to help him fight pirates with the Lost 
Children. Neighbour Nanna arrives and threatens to call Wendy's parents.  
 
The children fly to Neverland and are shot at by the pirates. The pirate captain, 
Captain Hook (Krok) is deadly afraid of a crocodile that has eaten up his hand 
and his watch. He plans to trick the Lost Children into eating a poisoned cake.  
 
Tinker Bell tricks the Lost Children into believing that Wendy is a wild boar that 
they can catch for dinner. They shoot Wendy with an arrow but the acorn she 
has around her neck saves her. Wendy urges the Lost Children to become more 
responsible, but also questions the leadership role she is assigned.  
 
The pirates have captured Tiger Lily, a wilderness princess, and try to force her to 
reveal Peter's hiding place. They threaten to let the tide drown her on the Death 
Rock if she does not tell them.  
 
 
 
 



Act 2  
 
Peter Pan tricks the pirates into releasing Tiger Lily by imitating the captain's 
voice. In the battle that follows, Peter is bitten by Captain Hook. However, when 
the ticking of a bell is heard, the pirates flee in fear of the crocodile.  
 
Wendy tends to Peter’s wounds and gives him a bottle of herbal medicine. She 
has decided to go home again. The lost children are allowed to come along but 
Peter wants to stay in Neverland. The pirates have followed Tinker Bell and 
capture Wendy and the Lost Children. Captain Hook pours poison into Peter's 
medicine bottle.  
 
Tinker Bell tells Peter what happened and when he is about to drink the 
poisoned medicine, she stops him by drinking it herself. Peter asks the audience 
to applaud if they believe in fairies, so that Tinker Bell does not die. 
 
Onboard the pirate ship, Hook urges The Lost Children to compete to establish 
who will walk the plank and who will remain as a pirate. The children respond 
with a song saying that everyone is different and that you should listen to your 
own voice. 
 
A bell is heard in the distance and the pirates send out Mikaela, who claims that 
the sound comes from the approaching crocodile. In fact, it's a trick and it’s 
Peter, who gets on board the ship and frees Wendy.  
 
One of the pirates has tasted the poisoned cake. When battle breaks out, Tinker 
Bell makes the pirates start to dance with the help of her magic wand. Peter says 
that the bell in the crocodile's stomach has stopped, so now it is no longer 
possible to hear when it arrives. The siblings and the Lost Children escape and 
they all fly back to the parental home. 
 
Nanna comes to return her key. Karin and Göran are blaming themselves for the 
children's disappearance. When the children return, they ask their parents if the 
Lost Children can move in. 
 
 
 
 
 
 
 



Wendy och Peter Pan   
 
Akt 1 
 
Vilsebarnen presenterar sig. De har inte något hem och inga föräldrar och andra 
ser på dem med misstänksamhet och rädsla. 
 
Wendy är i sitt rum med sina teckningar och fantasier om en annan värld och en 
magisk figur, Pan. Wendys mamma Karin misstänker att dottern är ute på 
nätterna. ”Jag är inte som min döda syster” säger Wendy. Syskonen Mikaela och 
Johan ber Wendy berätta om sin fantasivärld. De drömmer om en plats där de 
kan få vara sig själva och pratar om sin döda syster som de i fantasin kallar 
Tingeling. Karin kommer för att ge Mikaela sin medicin.  
 
Wendy pratar med Vilsebarnen på gatan men hennes pappa Göran ogillar det. 
Karin och Göran ska iväg på en middag. Wendy ska ta hand om syskonen och 
grannen Nanna ska titta till dom under kvällen. Wendy jagar Mikaela för att ge 
henne medicinen då en teckning av Pan går sönder. Wendy berättar en 
gonattsaga om Pan. 
 
Peter Pan och Tingeling dyker upp och hittar den trasiga teckningen. Wendy 
lagar den så att Peter kan flyga igen. Hon får ett ekollon runt halsen som tack. 
Peter ber Wendy flyga med till landet Ingenstans för att hjälpa honom bekämpa 
pirater tillsammans med Vilsebarnen. Grannen Nanna kommer och hotar att 
ringa Wendys föräldrar. 
 
Barnen flyger till Ingenstans och blir beskjutna av piraterna. Piratkaptenen Krok 
är rädd för en krokodil som ätit upp hans hand och hans klocka. Han planerar att 
lura i Vilsebarnen en förgiftad tårta. 
 
Tingeling lurar Vilsebarnen att Wendy är ett vildsvin som de kan fånga till 
middag. De skjuter Wendy med en pil men ekollonet hon har runt halsen räddar 
henne. Wendy uppmanar Vilsebarnen att bli mer ansvarstagande men 
ifrågasätter också den ledarroll hon tilldelas.  
 
Piraterna har tillfångatagit Tigerlilja, en vildmarksprinsessa, och försöker tvinga 
henne att avslöja Peters gömställe.  De hotar att låta tidvattnet dränka henne på 
Dödsklippan. 
 
 
 
 



Akt 2 
 
Peter Pan lurar piraterna att släppa Tigerlilja genom att imitera kaptenens röst. I 
striden som följer blir Peter biten av Kapten Krok. När en klockas tickande hörs 
flyr piraterna i rädsla för krokodilen. 
 
Wendy plåstrar om Peter och ger honom en flaska örtmedicin. Hon har bestämt 
sig för att fara hem igen. Vilsebarnen får följa med men Peter vill stanna i 
Ingenstans. Piraterna har följt efter Tingeling och tar Wendy och Vilsebarnen till 
fånga. Kapten Krok häller gift i Peters medicinflaska. 
 
Tingeling berättar för Peter vad som hänt och när han ska dricka den förgiftade 
medicinen stoppar hon honom genom att dricka den själv. Peter ber publiken 
applådera om de tror på älvor, så att Tingeling inte dör. 
 
På piratskeppet uppmanar Krok Vilsebarnen att tävla om vem som ska gå på 
plankan och vem som ska bli kvar som pirat. Barnen svarar med en sång om att 
alla är olika och att man ska lyssna på sin egen röst. 
 
En klocka hörs och piraterna skickar fram Mikaela, som hävdar att ljudet 
kommer från krokodilen som närmar sig. I själva verket är det Peter som tar sig 
ombord på skeppet och befriar Wendy. 
 
En av piraterna har smakat på den förgiftade tårtan. När strid utbryter får 
Tingeling piraterna att börja dansa med hjälp av sitt magiska spö. Peter berättar 
att klockan i krokodilens mage har stannat så nu går det inte längre att höra när 
den kommer. Syskonen och Vilsebarnen flyger tillbaka till föräldrahemmet. 
 
Nanna kommer för att lämna tillbaka sin nyckel. Karin och Göran beskyller sig 
själva för att barnen försvunnit. När barnen återvänder frågar de sina föräldrar 
om Vilsebarnen kan få flytta in. 
 
 


