Storesøster
Når hverdagen med deres alkoholiserede forældre bliver uudholdelig, rejser brødrene Falk og
deres storesøster til Drømmeøen. Sammen med deres fantasiven Peter går de på eventyr og
udkæmper drabelige kampe mod deres ærkefjende Kaptajnen. De vinder altid tilsidst og lever
lykkeligt til deres dages ende.
Storesøsteren er mere eller mindre mor for sine to små søskende, selvom hun slet ikke er
gammel nok til den slags ansvar. Hun trøster dem og sørger for, at de får noget at spise, når
moren ikke gør det. Det er som regel hende, der putter dem om aftenen og begynder på
godnathistorien. Hun er lynafleder, så far bliver sur på hende i stedet. Hun er meget dygtig til
at tilsidesætte sine egne behov og få det bedste ud af situationen. Hun forsøger at være den
voksne, men bliver tvunget til at indse, at hun ikke er i stand til at beskytte sine små søskende.
Du skal spille hende som en voksen, for det er i realiteten det, hun er. Kun når hun går på
eventyr på Drømmeøen med sine brødre og deres usynlige ven Peter føler hun sig som et
barn.

Den trodsige dreng
Når hverdagen med deres alkoholiserede forældre bliver uudholdelig, rejser brødrene Falk og
deres storesøster til Drømmeøen. Sammen med deres fantasiven Peter går de på eventyr og
udkæmper drabelige kampe mod deres ærkefjende Kaptajnen. De vinder altid tilsidst og lever
lykkeligt til deres dages ende.
De to drenge gør alt sammen og kan ikke undvære hinanden. De fordeler rollerne imellem sig
og reagerer helt modsat på forældrenes druk. Du reagerer trodsigt og impulsivt, mens din bror
gør alt for at undgå konflikter. Det irriterer dig, men samtidig er du misundelig på at han kan
bide det i sig og ikke altid får mor og far til at skælde ud eller skændes. Men du hader, når du
kan mærke, at han er sur på dig og ikke siger det.
De er ikke lige så store som deres søster, og kan ikke klare sig selv, men de er virkeligt gode
til at fornemme stemningen og fars promille. De er stadig børn, men ingen, der ser dem, er i
tvivl om, at noget alvorligt er galt. Kun når de går på eventyr på Drømmeøen kan de glemme
hverdagen.
Du skal forsøge at finde balancen mellem voksen opførsel og barnlig logik.

Den konfliktsky dreng
Når hverdagen med deres alkoholiserede forældre bliver uudholdelig, rejser brødrene Falk og
deres storesøster til Drømmeøen. Sammen med deres fantasiven Peter går de på eventyr og
udkæmper drabelige kampe mod deres ærkefjende Kaptajnen. De vinder altid tilsidst og lever
lykkeligt til deres dages ende.
De to drenge gør alt sammen og kan ikke undvære hinanden. De fordeler rollerne imellem sig
og reagerer helt modsat på forældrenes druk. Din bror reagerer trodsigt og impulsivt, mens du
gør alt for at undgå konflikter. Det irriterer dig, at han altid får mor og far til at skælde ud eller
skændes, men samtidig er du misundelig på at han tør sige det, som det er. Du hader, når I
skændes.
De er ikke lige så store som deres søster, og kan ikke klare sig selv, men de er virkeligt gode
til at fornemme stemningen og fars promille. De er stadig børn, men ingen, der ser dem, er i
tvivl om, at noget alvorligt er galt. Kun når de går på eventyr på Drømmeøen kan de glemme
hverdagen.
Du skal forsøge at finde balancen mellem voksen opførsel og barnlig logik.

Moren og Peter
Du har to roller. I virkelighedsscenerne spiller du Moren, mens du i fantasien spiller børnenes
ven Peter.
Moren er kuet og bange for sin mand, og er selv endt som alkoholiker. Men hvor han bliver
aggressiv, når han drikker, bliver hun depressiv. Hun skammer sig over, at hun ikke formår at
gøre noget ved situationen, og drukner sit selvhad i sprut og piller. Men hun ville skamme sig
endnu mere, hvis alle fandt ud af, hvad der foregår inden for hjemmets fire vægge.
Promillerne gør det nemmere at vende det blinde øje til.
I fantasien spiller hun morens modsætning. Peter er det evige barn, og hver dag er et eventyr
fyldt med magi og fantasi. Han er frygtløs, modig og en spasmager. På Drømmeøen er man
barn for evigt, og han er dybt mistroisk over for alle voksne, men alle børn er velkomne til at
blive på Drømmeøen og lege med ham.
I hverdagsscenerne skal du prøve at gyde olie på vandene og få tingene til at fungere,
samtidig med at du gør det klart, at moren ikke er i stand til at tage sig af sine børn. I
fantasiscenerne skal du hjælpe dem med at skabe Drømmeøen, gå på eventyr og undslippe
den forfærdelige hverdag.

