Efterarbete
Scenerna i Child’s Life
Rollerna
Jackson: Hyresvärd, Polis, Affärsman
Joseph: Gängledare; Alkoholiserad pappa; Domare
Gidraff: Gatukille
Daniel: Gatukille
Jenipher: Stora syster till Jane och Grace; Polis
Jane: Mellansyster; blir gatuflicka
Grace Lilla syster; blir gatuflicka

Introduktion
Alla berätta vad de heter och vilka roller de spelar
Scen 1 – Hemma; Jane lagar mat som bränns vid. Grace kommer från skolan och är
bäst i klassen;
Småsystrarna leker med Jeniphers smink och skor
Scen 2 – Hyresvärden kommer för att få hyran
Scen 3 – Läggdags för flickorna - finns inte mat.
Scen 4 – Pappan kommer hem full och vill ha mat med kött.
Polisen kommer. Pappan blir bli arresterad och tas till polisstationen.
Scen 5 – Systrarna sover och väcks; Jane måste städa, Grace ska till skolan
Scen 6 – Hyresvärden kommer och ska ha hyran. Kastar ut alla eftersom de inte kan
betala.
Scen 7 - Flickorna letar efter mat på soptippen och möter sin storasyster.
Scen 8 – Gatukillarna byter hopprepet mot mat. Killarna leker med hopprepet.
Systrarna äter maten. Joseph kan inte hoppa. Ramlar. Jane visar hur man gör.
Man har långrep och hoppar. Joseph misslyckas hela tiden. Ramlar.
Scen 9 - Dragkampmed hopprepet mellan killarna och systrarna. Killarna vinner.
Systrarna tar hjälp av publiken och vinner över killarna.
Scen 10 - Joseph blir arg när han inte klarar att hoppa och säger till alla att göra
iordning för matlagning: Hämta vatten och ved!
Scen 11 – Sång och musik när matlagningen pågår.

Scen 12 – Maten är klar. Joseph läser bordsbön och lurar systrarna som inte får någon
mat. Dags att sova.
Scen 13 - Daniel vaknar och bajsar i en plastpåse. En man kommer förbi och alla
hoppar på honom och stjäl från honom. Daniel ger Joseph påsen med bajs som han
trycker mot ansiktet på mannen som springer så fort han kan.
Scen 14 – Småkillarna och systrarna firar att dom fått pengar med dans och sång.
Joseph blir arg. Han vill ha pengarna själv.
Scen 15 – Polisen kommer och arresterar alla. Tar alla till polisstationen och ger högre
ålder än dom säger.
Scen 16 – När polisen lämnat cellen får Gidraff alla att dansa. Polisen avbryter.
Scen 17 – Polisen straffar alla: De måste städa cellen med sina händer
Scen 18 – Polisen hinner inte ge mer straff eftersom han får samtal från sin chef som
meddelar att Rädda Barnen ska göra en inspektion. Alla släpps snabbt ut ur cellen.
Scen 19 – Domstolen: Polisen får 5 års fängelse - barnen jublar.
Scen 20 – Att polisens fått fängelse firas med dans och musik. Alla deltar.
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