
AKT 1 - SCENE 6. I SKOLEGÅRDEN.  

Sandy kommer løpende inn med pong-ponger, kledd i en grønn posete gymdrakt. Hun gjør et 

Rydell Cheer.  

SANDY Gjør en split, gi oss hell gi et rop for vårt Rydell Grønn og brun, Gå nå på gi dem 

kamp, gjør det nå!  

Sandy gjør en rar split. Danny kommer inn.  

DANNY  

Halla, Sandy  

Sandy gir han et blikk og vrir hodet slik at  

Danny ser plasteret på øret hennes. Hei, hva skjedde med øret ditt?  

SANDY Hæ?  

Hun dekker til øret med hånda og svarer kaldt. Åh, ingenting. Bare et uhell.  

DANNY Hei, hør her, øh, jeg håper du ikke er sur for det som skjedde første skoledagen. Jeg 

mener, kunne du ikke se at jeg var glad for å se deg?  

SANDY Vel, du kunne vært litt greiere mot meg foran vennene dine.  

DANNY Tuller du? Hei, du kjenner ikke disse gutta. Bare de ser deg snakke med en dame 

tror de at hun sprer be ...ja, du vet hva jeg mener.  

SANDY Jeg vet ikke, jeg. Det så ut som om du hadde funnet deg en ny kjæreste, eller noe.  

DANNY Kødder du! Hør her, hvis det var opp til meg, hadde jeg ikke sett på noen andre 

damer enn deg.  

Sandy rødmer. Hei, hør på meg nå. Vi skal ha fest for Frenchy i parken i morgen. Hun slutter 

på skolen før hun stryker igjen, så hun kan begynne på make-up linja i stedet. Hadde det 

ikke vært kult å stikke ned dit sammen med meg?  

SANDY Det vil jeg veldig gjerne, men jeg er ikke sikker på om jentene vil ha meg der.  

DANNY Hør her, Sandy. Ingen kommer til å kødde med deg når du kommer sammen med 

meg. Ikke faen!  

SANDY Det er greit, Danny, så lenge du er der med meg. La oss ikke la noen komme 

mellom oss igjen, ok?  

Patty styrter inn på scenen med to drillstaver kledd i heiajentedrakt.  

PATTY Heeeeeeeiiiii, Danny! Åh, ikke la meg forstyrre.  

(Gir Sandy en drillstav) Her, kan ikke du gå og snurre på denne en stund.  

(Tar Danny til sides) Jeg nesten dør etter å fortelle deg noe. Vet du hva jeg fant ut etter at du 

forlot huset mitt her om kvelden? Moren min synes du er søt.  



(Til Sandy) Han er bare den storsjarmøren.  

SANDY Ja, er han ikke!  

(Til Danny, snakker gjennom munnviken) Hva gjorde du i huset hennes?  

DANNY Åh, jeg bare kopierte noen hjemmelekser. .  

PATTY Kom igjen, Sandy, vi må øve.  

SANDY Ja, vi må det! Jeg bare dør etter å gjøre et godt inntrykk på alle de søte 

sportsguttene.  

DANNY Åh, så det er derfor du går i den greia der--gjør deg klar for å vise fram undertøyet 

til en flokk med kåte sportsidioter?  

SANDY Ikke fortell meg at du er sjalu, Danny.  

DANNY Hva? På grunn av en gjeng kjøtthuer! Ikke få meg til å le. Ha! Ha!  

SANDY Bare fordi de kan noe du ikke kan?  

DANNY  

Ja, sikkert, særlig.  

SANDY Ok, hva har du gjort noen gang?  

DANNY  

(Til Patty som snurrer drillstaven) Kan du drite i det der!  

(Tenker et øyeblikk) Jeg vant en line-dancekonkurranse for unge talenter.  

SANDY Åååhhh, du vet ikke hva jeg snakker om engang.  

DANNY Hva mener du, hør her, jeg kunne løpt i sirkler rundt de tullingene der.  
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SANDY Men du bruker heller tiden din på å kopiere andre folks lekser.  

DANNY Hør etter, nestegang de har opptaksprøve for noen av de lagene, skal jeg vise deg 

hva jeg kan gjøre.  

PATTY Åh, for et herlig sammentreff! Stafettlaget har opptaksprøve i morgen.  

DANNY  

4 panikk) Hæh? Ok, jeg kommer'jeg.  

SANDY  

Bare skryt.  



DANNY Så du tror det, hæ. Hei, Patty, når sa du at opptaksprøven var?  

PATTY I morgen, etter skolen, på fotballbanen.  

DANNY Bra, jeg kommer. Du kommer vel og ser på meg, gjør du ikke?  

PATTY Oooohh, jeg kan nesten ikke vente!  

DANNY Konge. Sees der, sexy.  

Danny går ut.  

PATTY "Toodles"! Ooohh, jeg er så spent, er ikke du?  

SANDY  

Kom igjen, vi øver.   

De synger Rydell Fight Song, snurrer på . drillstavene og Sandy bommer på hodet til Patty for 

hver sving.  

SANG #7 RYDELL KAMPSANG  

SANDY & PATTY SLÅ DEM IGJEN, RYDELL RINGTAILS RIV DEM I TO, GRØNN OG BRUN 

BARE KNUS DEM, TRAMP OG SPARK OG SLÅ SÅ RYDELL OG LAGETS ÆRE KAN BESTÅ.  

FIGHT TEAM, FIGHT, TEAM FIGHT CHEM EM UP--SPIT 'EM OUT. FIGHT TEAM, FIGHT.  

Sandy og Patty går ut i drillpikemarsj.  

 


