
PÁN PÉTER A SZÍNHÁZBAN 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú. Ez a fiú sosem szeretett volna felnőni. Egy 

napon nem ment haza, a parkban maradt. Csodák csodája, odarepült hozzá egy tündér, aztán 

még több is csatlakozott hozzájuk. Megtörtént a varázslat: tündérré változtatták a fiút, a 

tündérkirálynőtől pedig nevet is kapott. Ő lett Pán Péter. 

Együtt repültek Sohaországba. Pán Péternek ez lett az új otthona, ahol mindig gyerek 

maradhatott, ahogy kívánta. Eltelt néhány esztendő, amikor ugyanabban a parkban sétált egy 

testvérpár, ahol annak idején hősünk. A fiútestvér a bátorságát akarta megmutatni, ám a 

sötétségtől úgy megijedt, hogy hazaszaladt. A lány egyedül maradt. A tündérek találtak rá, át 

akarták változtatni, de ezt Pán Péter megakadályozta. Hősünk összebarátkozott a testvérekkel, 

mesélt nekik Sohaországról. A gyerekek kíváncsian hallgatták a különleges világról szóló 

beszámolót. Pán Péter el is vitte őket magával 

Sohaországba érve megpillantották a rettenetes Hook kapitányt és szolgáit. Pán Péternek 

természetesen bele kellett avatkozni az eseményekbe, s megmentett egy sellőt. A sok furcsa 

alak közül kitűnt Csingiling, a tündér, Pán Péter leghűbb barátja. Csingilinget kérte hősünk, 

hogy gondoskodjon a gyerekekről. Neki azonban ez egyáltalán nem volt ínyére, féltékeny volt 

az új barátokra. Ármánykodott is ellenük! 

Sok kalandon keresztül a testvérek végül hazajutottak. Pán Péter erre elgondolkodott, hogy 

talán neki is haza kellene mennie. Ám nem volt biztos benne, hogy egyáltalán hiányzik-e a 

szüleinek. Szomorúság és bánat ülte meg a szívét.  

Mindenki boldog lett a történet végére, csak Pán Péter maradt egyedül Csingilinggel és a 

tündérekkel. Ő nem került vissza a családjához. Lehet, hogy nem kellett volna azt kívánnia, 

hogy ne nőjön fel. Hiszen ez az élet természetes rendje. Nem maradhatunk örökké gyerekek. 

Elgondolkodtatott a színházi előadás, örülök, hogy láthattam. Ha titeket is érdekel, váltsatok 

jegyet! A Hevesi Sándor Színház honlapján pedig a fényképek segítségével ízelítőt kaptok 

ebből a varázslatos világból. Jó szórakozást! 
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