
AUDITIONTEKST  
PIPPI / TOMMY / ANNIKA  

ANNIKA: 
(overrasket) 

Se der!  

TOMMY: 
(ligeså overrasket)  

Hvad er det?  

ANNIKA: 
(peger på skiltet) 

“Villa Villekulla” - det skilt har da ikke stået 
der før.  

TOMMY: 
Så er der vel endelig nogen, der er flyttet ind i 

det gamle skur.  

ANNIKA: 
Åh, jeg håber, de har nogle børn, vi kan lege med! 

TOMMY:  
Ja, de har i hvert fald en hest… Men er de rigtig 
kloge tror du? Hvorfor har de en hest på 
verandaen?  

PIPPI: 
(oppe fra stigen)  

Jo, for ude i køkkenet ville han bare gå i vejen. 
Og han kan ikke rigtig li’ at være inde i stuen.  

(TOMMY og ANNIKA er først tavse af overraskelse. 
Men til sidst tager TOMMY sig sammen) 

TOMMY: 
Men heste plejer da at bo i en stald.  



PIPPI: 
Plejer og plejer! Hvor plejer du selv at bo?  

TOMMY: 
Vi bor lige inde ved siden af, Annika og jeg.  

PIPPI: 
“Annika og jeg”, ja så - det må jeg nok sige. Hvad 
hedder du så?  

TOMMY: 
Tommy!  

PIPPI: 
Tommy og Annika! Vi skal nok få det rigtig sjovt 
sammen tror jeg.  

ANNIKA: 
Det tror jeg også.  

TOMMY:  
Hvad hedder du (selv)?  

(PIPPI begynder at svaje livsfarligt på stigen og 
hver gang hun svajer siger eller synger hun et af 

sine navne) 

PIPPI: 
Pippilotte… Rullegardina… Viktualia… Krusemynte… 
Efraimsdatter… Langstrømpe.  

(Seks forskellige bevægelser. Hun klatrer ned og 
går hen til børnene med aben på skulderen.) 

ANNIKA: 
Nøj, et svært navn!  

PIPPI: 
Så kald mig bare Pippi. Det kan du vel finde ud 
af.  



TOMMY: 
Hvor er du heldig, du har en abe! Hvad hedder den?  

PIPPI: 
Hr. Nilsson! 

ANNIKA: 
Hr. Nilsson! Hvor er han sød!  

PIPPI: 
Men nogengange er han altså meget fræk. Engang i 
Shanghai stak han af fra mig og tog arbejde som 
stuepige hos en gammel enkefrue.  

TOMMY: 
Gjorde han? 

PIPPI: 
Jada, og hun var naturligvis glad. For han laver 
nogle fantastiske frikadeller Hr. Nilsson!  

ANNIKA: 
Gør han det? Ej, nu lyver du.  

PIPPI: 
Ja, du har ret - jeg lyver!  


