


EN BERETNING OM  
CULVERT PRIVATSKOLES PRÆSIDENTVALG

Interviewene er foretaget af  
Claudia Tapper.

Hun har talt med en hel masse mennesker,  
blandt andre:

PRÆSIDENTKANDIDATERNE
Claudia Tapper
Reese Tapper

James Mantolini

KANDIDATERNE TIL  
POSTEN SOM KASSERER

Carmen Gutierrez
Xander Billington

Max Esper

KAMPAGNELEDERNE
Akash Gupta

Kalisha Hendricks

EN JOURNALIST
Sophie Koh, Culvertposten

ET EGERN
Egernet Nutty*

*er ikke blevet interviewet.
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hele USA
Culvert

 
Privats

kole

jeg vil også være en berømt sangerinde, men det er en helt anden historie

på skolen har vi en klasserepræsentant for hver klasse, og så har vi en præsident for hele årgangen

eller guvernør eller sådan noget

INDLEDNING

CLAUDIA

 Jeg hedder Claudia Tapper. Jeg er 12 år gammel. 
Og jeg kan lige så godt sige det med det samme: Jeg 
vil være præsident.
 Jeg vil ikke kun være præsident  
for alle sjetteklasserne på skolen, nej,  
jeg vil være præsident for hele USA.

 Du synes sikkert, det lyder rimelig indbildsk, 
men jeg mener, at man ikke skal være bange for 
at sætte sig store mål her i livet. Hvis man gør det, 
vil man under alle omstændigheder nå langt. Hvis 
man ikke bliver præsident, kan det jo for eksempel 
være, at man bliver vicepræsident i stedet.
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præsident Warren G. Harding (1921-23).
Det var ikke særlig svært for ham at blive 

præsident – og han var også 
TOTALT DÅRLIG TIL DET

 (det passer – du kan selv 
tjekke ham ud på nettet)

 Jeg ved også godt, at det ikke er så nemt at bli-
ve præsident, og at man skal overvinde de vildeste 
forhindringer for at nå dertil. Men det er helt okay 
med mig. Hvis man vil være en stærk leder, skal 
man kunne køre hårdt på og overvinde alle forhin-
dringerne. Der er ingen, der gider have en præsi-
dent, der ikke har arbejdet hårdt for at blive det.
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 Og det er netop grunden til, at jeg har skrevet 
den her bog, som er den officielle beretning om min 
kampagne for at blive genvalgt til præsident for 
alle sjetteklasserne på Culvert Privatskole.
 Det valg var nemlig mit livs største udfordring.
 Mest på grund af min åndssvage tvillingebror.

REESE

 Jeg havde IKKE planlagt at stille op til valget.
 Og jeg gider heller ikke være præsident, når jeg 
bliver voksen. Jeg har set den rigtige præsident i 
fjernsynet, og hans job gider jeg i hvert fald ikke 
have. Det går ud på at gå rundt i jakkesæt, mens 
folk hele tiden råber ad en. Det er endnu værre end 
at være advokat.
 Men nogle gange er man bare nødt 
til at kæmpe for det, man tror på. Og 
det var det, jeg gjorde.
 Det præsidentvalg handlede ikke om mig.
 Det handlede om frihed.

det passer så 
ikke. Far er 

advokat – det 
er MEGET værre 

end at være 
præsident

Reese ved ikke 
engang, hvad det 
betyder (det fik 
han at vide af sin 

kampagneleder, at han 
skulle sige)
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Mor

 Far

med udskrifter af inter
views 

med alle dem, der havde med 

sagen at gøre

Fars password = 7734

MOR OG FAR (sms-korrespondance kopieret fra fars telefon)

Bare så du ved det: Claudia  
er gået i gang med at skrive  
endnu en interviewbog

Jeg frygter det værste 

Jeg har sagt til hende at hun ikke  
må bruge vores sms’er denne gang

Det var klogt. De ville ellers få os til at 
fremstå som verdens værste forældre

Ja, totalt. Især mig

Du må endelig ikke lade din telefon 
ligge og flyde rundtomkring. Så snupper 
hun den bare og tager screenshots 
af sms’erne

Det behøver du ikke være bange 
for – hun kender ikke mit password
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ikke et 
rigtigt 
ord

det er der heller ikke 
noget, der hedder

Kapitel 1

DØDEN KOM FRA OVEN

CLAUDIA

 Alt det her ville ikke være sket, 
hvis Reese ikke næsten havde myrdet 
en meget lille hund med en fodbold.

REESE

 Jeg var ikke i nærheden af at myrde den! Den fik 
ikke en skramme!
 Og det var et uheld! Og selv hvis jeg havde skron-
ket den, ville jeg ikke kunne blive dømt for mand-
drab. Højst for ”uagtsomt hundedrab” eller sådan 
noget.

CLAUDIA

 Måske skulle jeg lige skrue tiden lidt tilbage og 
fortælle, hvad der skete.
 Reese og mig bor i New York. Det er en totalt sej 
by. Den er faktisk FOR sej. Den er totalt overfyldt, 
fordi der er så mange, der gerne vil bo i den.
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 Det vrimler med mennesker alle vegne. Ikke 
kun i subway’en og i butikkerne og i midtbyen ved 
juletid. Nej, der er mennesker OVERALT.

midtbyen ved juletid = SINDSSYG TRÆNGSEL

 Og mit værelse er en mellemting mellem et me-
get lille skab og en meget stor skotøjsæske.
 Det er ikke, fordi jeg vil klage eller noget. Jeg 
er faktisk totalt taknemmelig for, at jeg overhove-
det HAR et værelse. Det ville være et mareridt, 
hvis Reese og jeg skulle dele værelse. Og det er der 
MANGE grunde til. Men den vigtigste grund er, at 
han lugter.
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(vi HAR så heller ikke 
nogen parkeringsplads)

REESE

 Okay, DET er så totalt uretfærdigt. Jeg lugter 
kun, når jeg har været til fodbold.

CLAUDIA

 Ja, og du spiller fodbold HVER ENESTE DAG.

REESE

 Det gør jeg da ikke! Kun fem gange om ugen. Højst!

CLAUDIA

 Okay, men FEM ud af syv dage lugter du så af 
sur røv … som har været spærret inde i en muggen 
sko … sammen med nogle rådne grøntsager.

REESE

 Ja, ja. Men kun fem.

CLAUDIA

 Nå, nu tabte jeg tråden. Altså, der er SÅ lidt plads 
i New York, at normale ting indimellem bliver pla-
ceret på unormale steder. Som for eksempel vores 
skoles legeplads. I stedet for at lægge den et normalt 
sted, for eksempel ved siden af parkeringspladsen, 
ja, så har man lagt den på taget. Fem etager oppe.
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muren på taget
(det ligner 

mest af alt et 
fængsel) 

(det er sikkert 
meningen)

 Og hvis man er så sindssyg, at man konkurrerer 
om, hvem der kan sparke en fodbold over muren på 
taget …

REESE

 Sådan var det ikke! Det var et væddemål. Vi 
væddede om, om jeg kunne stå ved muren ud mod 
gården og lave et saksespark, der var så højt, at bol-
den fløj over muren ud mod gaden. Det er nemlig 
latterligt svært, fordi det var i januar, og jeg havde 
vinterstøvler på. Så det var faktisk overdrevet sejt 
klaret af mig.
 Og nu vi taler om det, kommer jeg i tanke om, at 
Xander skylder mig fem dollars.
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CLAUDIA

 Nå, men som jeg var ved at sige lige før: Der er 
SÅ mange mennesker i New York, og hvis man er 
så sindssyg, at man konkurrerer om, hvem der kan 
sparke en fodbold over muren oppe på taget, og så 
IKKE (ligefrem) tager livet af en eller anden sur, 
rig dames lige så sure, lille hund nede på gaden …

… vil bolden i hvert fald komme farende ned fra 
himlen og jage sådan en SKRÆK i livet på både den 
sure, lille hund og den sure, rige dame, at sidst-
nævnte vil storme ind på skolen og forlange at tale 
med den, der er ansvarlig for, at der bliver spillet 
fodbold på taget.

rig, sur dame/sur, lille hund

hunden var allerede sur FØR den omtalte episode (og det var dens ejer også)
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 Og det var DERFOR, mrs. Bevan nedlagde for-
bud mod at spille fodbold på taget.

REESE

 Og det var totalt cray! Det var ligesom et angreb 
på min frihed. Og min menneskeret til at, ja altså, 
til at spille fodbold i frikvartererne. 
 Og det var derfor, jeg gik ind i politik.

Reese har seriøst inge
n ANELSE  

  om, hvad de ord betyder
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Kapitel 2

VORES LEJLIGHED REGERES  
AF EN ENEHERSKER 

CLAUDIA

 Hvis du, ligesom min bror, ikke ved, hvad 
politik er, så skal jeg gerne fortælle dig det: 
Det handler om, hvem der skal bestemme 
ting, som er vigtige for et land og/eller en sko-
le. Som for eksempel: ”Skal det være forbudt 
at spille fodbold på taget?” eller: ”Skulle vi 
egentlig ikke tage at invadere Canada?”
 Politik kan fungere på mange forskellige måder. 
Men de mest almindelige modeller er ”diktatur” og 
”demokrati”.
 I et diktatur er der kun ét menneske, der be-
stemmer alt. Og så skal alle de andre gøre, hvad 
det menneske siger. Det er MEGET uretfærdigt.
 To gode eksempler på diktaturer er Nordkorea 
og vores lejlighed.

REESE

 Diktatoren i vores lejlighed er mor. Men hun er 
egentlig ikke så slem.

(og anden nyttig  
info om politk)

diktatoren

det er far ikke superglad for
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CLAUDIA

 Det er SÅ meget bedre at bo i vores lejlighed 
end i Nordkorea. For det første har vi ubegrænset 
adgang til internettet. Hvilket først og fremmest 
skyldes, at mor ikke kan finde ud af at betjene 
forældrekontrol- appen.
 Men så har hun også nogle vildt lange arbejds-
dage. Og så er det som regel Ashley, vores efter-
middagsbabysitter, der er vikar for diktatoren. Og 
Ashley er totalt blød. Hun gav for eksempel engang 
Reese lov til at spise ostepops til aftensmad. Hver 
aften tre uger i træk.
 Jeg fatter stadig ikke helt, hvordan han over-
levede det.

ostepops.  
Livsfarlige i 
store doser

(og fars arbejdsdage er endnu længere)
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REESE

 Jeg havde nær IKKE overlevet. Min hud blev 
helt orange til sidst.

CLAUDIA

 Den anden model er demokrati, hvor alle landets 
indbyggere stemmer om de vigtige beslutninger i 
samfundet.
 Men i et land med 320.000.000 indbyggere –  eller 
i tre sjetteklasser med tilsammen 97 elever – er det 
alt for kompliceret at lade alle stemme om alting. 
Derfor stemmer man i stedet om, hvem der skal 
være ledere, og så er det lederne, der træffer beslut-
ningerne.

REESE

 Men er en skole så et diktatur eller et demo krati? 
Vi har i hvert fald ikke ubegrænset adgang til in-
ternettet. Hvis man går på nettet via kantinens wi-
fi, er ALLE de gode hjemmesider blokeret.

CLAUDIA

 Culvert Privatskole er en blanding. Jeg ville sige 
90 procent diktatur og 10 procent demokrati.

(USA’s indbyggertal)

(det hedder ’repræsentativt’ demokrati)
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CULVERT PRIVATSKOLE
(90 % diktatur)

REESE

 Hvem er diktatoren på Culvert Privatskole? Er 
det viceinspektør Bevan?

CLAUDIA

 Nej, det er skoleinspektøren, miss Tingley. Og 
vores rektor, mr. Spooner. Viceinspektør Bevan er 
på en måde deres hær. Hvis der for eksempel op-
står uroligheder, så er det hende, de sender ud for 
at genoprette ro og orden.

REESE

 Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Det eneste, 
jeg ved, er, at det var mrs. Bevan, der sagde, at vi 
ikke måtte spille fodbold på taget.

(taglegepladsen/fængslet ligger herovre)
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 Og da mig og Xander og Wyatt sagde: ”Årh, må 
vi ikke nok spille fodbold på taget igen!” sagde hun 
bare: ”I kan jo bede jeres klasserepræsentant om at 
tage det op i ER”

CLAUDIA

 Elevrådet er de 10 procent demokrati, der er på 
skolen. ER består af en repræsentant (en ’rep’) fra 
hver klasse, en kasserer fra hver klasse og en præ-
sident fra hver årgang.
 Klasserepræsentanten for Reeses klasse er min 
næstbedste veninde Carmen.

CARMEN GUTIERREZ, 6. klasses rep/

Claudias næstbedste ven

 Din bror og hans venner kom hen til mig i spise-
frikvarteret og sagde: ”Du SKAL få ER til at sige til 
mrs. Bevan, at vi skal have lov til at spille fodbold 
på taget!”
 Men problemet er, at jeg i HUNDREDE ÅR har 
prøvet at få skolen til at installere solceller på taget. 
Det er VILDT vigtigt, at vi går over til sol energi. 
Hvis vi ikke holder op med at brænde kul og olie 
af, smelter isen på polerne. New York vil blive over-
svømmet, og så DRUKNER VI ALLE SAMMEN.

ER = elevrådet

står lige med Parvati. Rang-listen er altså som følger: 1. Sophie
2. Carmen, Parvati 
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CLAUDIA

 Den globale opvarmning bekymrer Carmen me-
get. Det var mere eller mindre derfor, hun stillede 
op til klasserepræsentantvalget.

CARMEN

 Det har været latterligt svært at få de solceller 
godkendt i ER. Mr. McDonald blev bare 
ved med at sige: ”I betragtning af hvor 
mange sportsaktiviteter der er på taget, 
tror jeg, at det ville være ret upraktisk.”
 Derfor så jeg forbuddet mod at spille fodbold på 
taget som en KÆMPE chance. Og jeg måtte bare 
sige til Reese, at jeg beklagede, men at det var civi-
lisationens fremtid, der stod på spil her.
 Og til det sagde Reese: ”Men det er også vores 
fodboldspils fremtid, der er på spil her!”
 Så sagde jeg: ”Måske skulle du få en anden til at 
tage det op i elevrådet.”
 ”Hvem?” spurgte han.
 ”Ja, hvem tror du?” sagde jeg. ”Jeres præsident, 
selvfølgelig.”

CLAUDIA

 Og på det tidspunkt var det mig, der var præsident.

Mr. McDonald = 
lærerrepræsentant 
i elevrådet


