Händelseförloppet i
Text: Don Mahan

AKT I
Prologen
Pjäsens handling
läggs fram i en sonett

Scen 1
Bråk bryter ut mellan
Capulets och Montagues

!

Fursten förbjuder
vidare bråk

!

Romeo bestämmer
sig för att gå på
Capulets fest

!

Romeo avslöjar sin
obesvarade kärlek
till Rosaline

Scen 2
Capulet uppmuntrar
frieriet från greve
Paris till Julia

Scen 3
Julia för höra talas om
frieriet från Paris och går
med på att titta på honom.

Scen 5
Romeo ser Julia, Tybalt känner
igen Romeo men Capulet
välkomnar honom som en
gentleman

Scen 4

!

!

Romeo, Mercutio och
Benvolio träffas utanför
Capulets palats

Romeo och Julia flirtar

AKT II
Scen 1

Prologen
En sonett beskriver de
älskandes belägenhet

Scen 2
Romeo dyker upp under Julias
fönster och förklarar sin kärlek.
De betygar sin kärlek och enas
om att gifta sig.
Scen 4
Mercutio, Benvolio och Romeo
träffar Julias amma som talar
om för Romeo att Julia ska
komma till Fader Laurence cell
redo att gifta sig
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!

Benvolio och Mercutio letar efter
Romeo som gömmer sig för dem.

Scen 3

!

Fader Laurence går med på
att viga dem.

Scen 5 och 6

!

Julia väntar på bud från amman
om Romeos visit. Romeo och
Julia träffas hos Fader Laurence
och går för att gifta sig.
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Romeo och Julia
AKT III
Scen 1
Mercutio och Benvolio träffar
Tybalt som utmanar Romeo;
Mercutio går emellan och dödas
av Tybalt som attackerar Romeo
som I sin tur dödar Tybalt

Scen 2

!

!

!

Julia får veta att Romeo
har dödat Tybalt

Scen 5

Scen 4

Scen 3
Romeo får av fader
Laurence veta att han har
blivit landsförvisad

Fursten landsförvisar Romeo

Capulet tar kontakt med
greve Paris för att arrangera
ett snabbt bröllop med Julia

!

Romeo och Julia säger farväl;
Capulet hotar med att ta avstånd
från Julia pga. hennes olydnad

AKT IV
Scen 1
Julia träffar greve Paris hos
fader Lawrence, som sedan
arrangerar för Julias skendöd

Scen 2

!

Scen 5

Scen 4
Amman sänds för
att väcka Julia

Capulet arrangerar för blöllop;
Julia ångrar sin olydnad

!

Julia upptäcks som
(sken)död

AKT V
Scen 2

Scen 1
Romeo får höra talas om Julias
död och skaffar gift så att han
ska kunna dö med henne

!

Fader Laurence får reda på
att hans brev till Romeo inte
har överlämnats

Scen 3
Romeo dödar Paris, finner
Julia I gravkammaren och
sväljer giftet;

!

Julia vaknar, ser
honom och sticker ner
sig själv.

Föräldrarna hör Fader Laurences
förklaring och lovar att hedra de älskande
genom att göra slut på fejden

!

Scen 3
Julia fruktar graven men
dricker giftet som kommer att
få henne att verka död

Escalus, furste av Verona
Mercutio, furstens släkting, Romeos vän
Paris, ung greve, furstens och Mercutios
släkting, Julias friare
Montague, huvudman för en veronesisk
släkt i fejd med ätten Capulet
Fru Montague
Romeo, deras son
Benvolio, brorson till Montague, Romeos
och Mercutios vän
Abram, tjänare hos Montague
Balthasar, Romeos betjänt
Capulet, huvudman för en veronesisk
släkt i fejd med ätten Monague
Fru Capulet
Julia, deras dotter
Tybalt, fru Capulets brorson
Gamle Capulet
Amman
Peter, tjänare hos Capulet
Sampson
Gregory
Anthony
Potpan
Broder Laurence, en franciskanermunk
Broder John, en franciskanermunk
Serveringspersonal
Tre musiker
Gardister, stadsbor, masker, fackelbärare,
pager, tjänstefolk
Prologen
Översättning Roland Heiel
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