
AUDITION HJØRRING SOMMERSPIL ROLLE: TRACY  

TRACY 
(stormer ind, overstadig) Mor, så du mig, så du mig?  

EDNA 
|a selvfølgelig det var i fiernsynet, jeg kunne slet ikke undgå at se det - og det har bimlet og bamlet 
som var vi en telefoncentral lige siden! Tænk bare..frugten af mit skød er nu et feteret fiernsyns-
idol!  

TRACY 
Så er du altså ikke vred?  

EDNA 
Vred? Hvad skulle jeg dog være wed over? Du er berømt! 
Hvis du bare havde fortalt mig det ville lykkes dig - så havde jeg da aldrig sagt det var umuligt! Men 
sæt dig nu ned og fortæl: Er det ligeså dejligt at være berømt, som du troede? Er du lykkelig, min 
skat?  

TRACY 
Ja, mor. Og jeg er vistnok også forelsket.  

EDNA  

Jeg ved det god! jeg har øjne i hovedet. Men du og jeg skal have en alvorlig snak om mænd med 
mikrofoner. De har mange knuste pigehjerter i kølvandet' 
(telefonen ringer) 
Nå, nu starter det forfra..  

TRACY 
(tager telefonen) Hallo?..fa, det er Tracy Turnblad. Goddag, Mr. PinKY'  

EDNA  

(med ophidset teaterhvisken) Mr. Pinky? Den Mr, Pinky? Som i "Mr. Pinky ́s Frodige Fristelser -
tøjtil piger med gods i"?  

TRACY 
De vil ansætte mig som Deres talsperson og stil-ikon? 
(til EDNA) Hvad er et stil-ikon? 
(i røret igen) Det er meget smigrende, men jeg er bange for jeg kun laver aftaler gennem min 
agent. ...Det vil vi da meget gerne. Vi kommer med det samme, Mr. Pinky. Farvel! 
(TRACY lægger på.)  

 



EDNA 
Din agent? jeg kender ingen agenter. Hvad med en flink dørsælger?  

TRACY 
Mor, læg nu det der fra dig. Nu tager jeg min nye agent en tur hen i Frodige Fristelser og så ud at 
male byen rødl  

EDNA  

Hvem, mig? Tracy Turnblad, berømmelsen har gjort dig helt tummelumsk! Du har brug for et 
professionelt pengemenneske. Sådan en, der tog sig af..Ava Gardner? Eller, det var der vist en del, 
der gjorde...  

TRACY 
Mor, min verden er lige pludselig blevet meget, meget større. Og du ved godt hvordan det er: Der 
kommer et tidspunkt i enhver kvindes liu hvor hun har brug for sin mor!  

 


