AUDITIONTEKST - KLANG & LARSSON
KLANG:
Villa Villekulla - her er det!
LARSSON:
Jeg håber ungen er hjemme, så vi kan tage hende
med os, med det samme.
KLANG:
Ja, det er på høje tid hun kommer herfra.
LARSSON:
Sikke noget! Det er virkelig ikke tilladt for børn
at bo helt alene.
KLANG:
Nej, tænk sig hvis alle børn begyndte på det, så
ville alt jo blive ét stort kaos.
LARSSON:
Men det er vist et underligt barn siger de. Du
ved, hun fór løs på Stærke Adolf, sådan uden
videre. Så hun er nok lidt tosset tænker jeg.
KLANG:
Men der var nogle idioter som hoppede på den. De
troede rent faktisk at pigen virkelig vandt over
Stærke Adolf. Altså i virkeligheden. At hun
virkelig var så stærk altså!
LARSSON:
Haha, hvor dum er man lige, hvis man ikke forstår
at det var for sjov det hele.
Psst! Der kommer hun!

KLANG:

(PIPPI, TOMMY og ANNIKA kommer ud fra Villa
Villekulla)

PIPPI:
Næ men halløj! Idag er vist min lykkedag tror jeg.
Politibetjente er det bedste jeg ved.
KLANG:
Det er da godt at høre.
PIPPI:
Ja, næstefter rabarbergrød naturligvis.
KLANG:
Hør lille ven, det er jo dig der er Pippi
Langstrømpe ikke?
PIPPI:
Ja, hvem troede du ellers jeg var? Kejserinden af
Abessinien måske?
Nu er du sjov hva’?

KLANG:

PIPPI:
Ja, man gør vel hvad man kan.
KLANG:
Hør her, frøken Langstrømpe, ved du hvorfor vi er
kommet?
PIPPI:
Vil I være med til at lege? Der var et par andre
gutter her igår aftes de var også helt tossede med
at lege.
LARRSON:
Men ser du, det er vi ikke. Men det behøver du
ikke være ked af, for nu kommer du på et børnehjem
hvor der er masser af børn du kan lege med.

KLANG:
Børn skal rette sig efter det de voksne siger. Og
nu har vi bestemt at lille Pippi skal på et
børnehjem.
PIPPI:
Men nu har lille Pippi bestemt at hun skal blive
her i Villa Villekulla, hvad siger I til det?
KLANG:
Så så, du skal ikke være flabet, for så kan jeg
godt blive vred. Og når jeg bliver vred…så! Du kan
spørge Larsson her hvordan jeg så er.
LARSSON:
Så er han farlig. Når Klang bliver vred, så ved
han ikke hvad han gør.

