EN BERETNING OM CULVERT PRIVATSKOLES
SKATTEJAGT TIL FORDEL FOR VELGØRENHED.
BASERET PÅ INTERVIEWS MED SAGENS
HOVEDPERSONER.
Skattejagten fandt sted den 25. oktober i New York (og der opstod
IKKE gadeoptøjer i forbindelse med den).
Interviewene er foretaget af
Claudia Tapper.
Medvirkende:
Reese Tapper
Akash Gupta
Parvati Gupta
Carmen Gutierrez
Sophie Koh
Kalisha Hendricks
Jens Kuypers
Xander Billington
Wyatt Templeman
James Mantolini
Dimitri Sharansky
Toby Zimmerman
Viceinspektør Joanna Bevan
Eric S. Tapper
Og dem, jeg måtte have glemt
Yderligere information fås ved at kontakte Claudia Tapper
(claudaroo@gmail.com)
Henvendelser vedrørende eventuelle søgsmål rettes til: Eric Tapper
(eric.steven.tapper@gmail.com)

Indledning

lNDEHOLDER LØGNA

GTlG ARTlKEL!

CLAUDIA

Det her er den officielle redegørelse for hændelserne omkring Culvert Privatskoles skattejagt til
fordel for velgørenhed.
Jeg har lavet redegørelsen, fordi der er en hel del
mennesker rundtomkring, som har fået en helt forkert opfattelse af, hvad der faktisk skete. Og det
skyldes primært den åndssvage artikel i New York
PASSER IKKE
Star.
t
(okay, dseå måske
r
passe smule)
en lille

Og næsten alt det, der stod i den artikel, var
løgn. INTET af det, der foregik, kan PÅ NOGEN
MÅDE kaldes optøjer.
Bortset fra en situation lige til allersidst. Men
det er der en god forklaring på.
Og jeg indrømmer, at man måske godt kunne
sige, at der var ”tumultagtige tilstande”, men der er
jo stort set ikke nogen, der ved, hvad ordet ’tumult’
betyder, så jeg synes, det er totalt latterligt at skrive det i en overskrift i avisen.
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ORDBOG
tumult|

tumult | [tuˈmulˀd] | subst
kraftig, støjende uro og bevægelse i en (større) gruppe

Og der var noget af det, Reeses hold havde gang
i, der bestemt ikke var okay. Eller lovligt for den
sags skyld.
Men alt i alt var skattejagten en KÆMPE SUCCES. Vi samlede 8.748 dollars ind til Manhattan
Food Bank, og det er VILDT SEJT, hvis I spørger
mig. Der var MANGE fattige mennesker, der blev
mætte takket være vores skattejagt.
Men det står der ikke noget om i artiklen i New
York Star.
Og det er – som sagt – derfor, jeg har valgt at
dokumentere begivenhederne i og med denne bog.
Min beretning er baseret på en række interviews af
bortset fra dem, der
de folk, der var involveret i sagen.
nægtede at tale med mig
Og så er det også, fordi jeg er sur over, at vi ikke
må lave skattejagt igen næste år, fordi skolens
viceinspektør, mrs. Bevan, har nedlagt forbud mod
den slags – til evig tid.
Og jeg synes, at mrs. Bevan overreagerer totalt.
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Der var jo ikke nogen, der sagsøgte skolen. Det var
kun tomme trusler.
(indtil vide

re)

REESE

Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg er helt uden
skyld i, at mit hold fik så mange problemer. De fleste af de love, vi brød, anede jeg ikke engang, eksisterede. Og så gælder de ikke. Det er i hvert fald
sådan, jeg ser på det.
Og det var heller ikke sket, hvis min far havde
været en bedre voksenledsager.
Det er ikke, fordi jeg har lyst til at udlevere min
far, men det VAR altså ham, der var problemet.
Og mor er stadig sur på ham på grund af det.
MOR OG FAR (sms-korrespondance)

Jeg vil bare lige sige at Claudia er
i gang med at skrive endnu en bog

FAR

MOR

Om hvad?

Ja hvad tror du?
Forhåbentlig ikke om skattejagten
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Bingo
OMG. Du har ikke givet
hende lov til at bruge vores
sms’er denne gang, vel?
Hvorfor ikke?
FORDI DET VIL FÅ MIG TIL
AT FREMSTÅ SOM
VERDENSHISTORIENS
DÅRLIGSTE FAR
OG verdenshistoriens dårligste
ægtemand. Glem ikke det
Ja ja jeg ved det godt!
Jeg har jo sagt undskyld 1000 gange!
Vil du ikke nok sige til C
at hun ikke må bruge sms’erne?
Ok
			

Tak!!!!

Så må vi jo håbe at jeg taler sandt.
Det er jo sket før at en og anden har
sendt løgnagtige sms’er, IKKE ERIC?
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Undskyldundskyldundskyldundskyld
Undskyldningen er accepteret.
Du er tilgivet
Du forbyder hende altså
at bruge sms’erne?
ikke?
skat?
Ingen kommentarer

tak, mor!
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Kapitel 1

Jeg får en genial idé
(med lidt hjælp fra min bror)
CLAUDIA

81ST ST

lejlighed

CENTRAL
PARK
7 9 TH STREET TRAN S V E

77TH ST

72ND ST

RSE

bussen var
hertil, da jegnåfiet
min geniale idék
TE
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RRA

R
CE D

IVE

UPP
EAST

L E X I N GT O N A VE

UPPER
WEST SIDE

77TH ST

skolen
P AR K A VE

WE ST E N D A V E

Jeg fik idéen til skattejagten en morgen, jeg var
på vej til skole i linje M79, der kører gennem parken.

REESE

Det var ikke dig, der fik idéen! Det var MIN
idé!
Du stjal den bare fra mig og tog hele æren!
CLAUDIA

Er du helt sikker på, at du gerne vil have æren?
Efter alt det, der skete bagefter?
REESE

Øh … det, øh … det …
CLAUDIA

Reese og jeg er for resten tvillinger, skal jeg lige
sige. I tilfælde af at der skulle være nogen, der ikke
ved det.
Og det er ret underligt, for der er intet som helst
tvillingeagtigt over os. Vi er TOTALT forskellige.
Jeg vil ikke komme nærmere ind på, HVORDAN
vi er forskellige, for ethvert menneske er unikt, og
hvis man siger, at et menneske altid er på den og
den måde og sætter det i bås, så begrænser man
det på forhånd og gør det svært for det menneske at
være sig selv.
Og det er selvfølgelig ikke fedt.
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Men hvis jeg endelig SKULLE sige et par ord om
os, ville det blive, at jeg er ’den kloge’. Og Reese er
’sportsidioten’. Eller ’stinkeren’.
Eller måske: ’ham, der spilder sit liv med at spille PlayStation, mens hans søster arbejder på at
gøre verden til et bedre sted at leve’.
og Reese ville være en
:

ledyr, ville
hvis vi var kæ
:
en
re
jeg væ

Forstår I nu, hvad jeg mener med, at det tit er urimeligt at sætte folk i bås?
Selv hvis det er den rigtige bås.
Men tilbage til linje M79.
som
vildt lansg alt
=
9
7
M
d
Linje t tager tro
(men de tid at gå)
længere e meget)
(dog ikk
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Reese og mig sad ved siden af hinanden, og jeg
skrev på en tale, jeg skulle holde for elevrådet i
forbindelse med et forslag, jeg havde stillet, om, at
vi arrangerede en pengeindsamling til fordel for
Manhattan Food Bank.
Jeg synes, det er LANGT UDE, at der er folk i
vores by, som ikke har råd til at købe mad. Især når
jeg tænker på, hvor velhavende alle forældrene til
børnene i min skole er. Jeg synes bare, det er så uretfærdigt og forkert, at børn i den ene ende af byen må
gå sultne i seng om aftenen, mens der er folk i den
anden ende af byen, folk som Athena Cohen, der har
så mange penge, at de kunne flyve til Bermuda i deres private jetfly hver weekend, hvis de havde lyst.
Og jeg var lige blevet formand for elevrådet, så
jeg besluttede mig for at gøre noget ved det.
REESE

Du ved godt, at du kun er formand for elevrådet i
sjette klasse, ikke?
Du er ikke formand for hele byen.
CLAUDIA

Øh, okay … A) Hvad tror du selv? B) New York
har en borgmester, ikke en formand.
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borgmesteren bor her (huset er næsten lige så flot som
Det Hvide Hus) (men det er svært at få et ordentligt
billede af det, fordi træerne og muren står i vejen)

Og C) kender du ikke udtrykket: ”Tænk globalt,
handl lokalt”?
REESE

Måske. Er det fra en Burger King-reklame?
CLAUDIA

Det er jeg næsten 100 procent sikker på, at det
ikke er.
REESE

Nå. Men så kender jeg det ikke.
CLAUDIA

Hvor er det sørgeligt, Reese. Sørgeligt …
Nå, men tilbage til bussen. Jeg sad og skrev på
talen. Og Reese sad og ævlede løs om et eller andet,
der havde med MetaWorld at gøre.
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REESE

MetaWorld er bare det sejeste computerspil i
verdenshistorien. Og det er ikke bare ét spil, men
ikke et
mindst 50 spil skraslet sammen i ét univers.
rigtigt ord
Et af dem hedder MetaHunt, og det er bygget op
som en slags skattejagt. Det er bare MEGET sejere
end en almindelig skattejagt, fordi man skal nakke
de andre spillere og stjæle deres ting. Så hvis man
bare dræber folk nok, behøver man ikke engang
selv lede efter skatte.

MetaHunt ser sådan her ud:

Reese (i færd med at stjæle
en anden mands ting)

ting
d ø d m a n ds

DØD MAND
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dø d m
andre atninds
g

Jeg havde spillet vildt meget MetaHunt, og det
gav mig den idé, at det kunne være megasejt at lave
en skattejagt i byen – i den virkelige verden.
I skattejagten ville man selvfølgelig ikke kunne
nakke hinanden, men det ville stadig være sejt.
Så da Claudia sagde: ”Klap nu i, Reese, jeg sidder lige og skriver på min tale til elevrådet!”, sagde
jeg: ”I skulle ta’ og lave en skattejagt! For hele skolen!”
Og så sagde Claudia: ”Det er så lige det dummeste, jeg nogensinde har hø… øh … hvad?! Liiiige et
øjeblik.”
CLAUDIA

Ja, det var vel egentlig sådan, det begyndte.
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Kapitel 4

Skattejagtfeber
CLAUDIA

Jeps, du læste rigtigt: kapitel 4.
Nu undrer du dig nok over, hvor kapitel 2 og 3 er
blevet af.
Sagen er, at der faktisk engang fandtes et kapitel 2 og et kapitel 3, og jeg synes selv, de var rigtig
spændende.
Men alle dem, der har læst dem, siger, at de var
vildt kedelige.
Så jeg har slettet dem. Men jeg kan da sige så
meget, at kapitel 2 handlede om den tale, jeg holdt
for elevrådet. Og om at den var så god, at jeg fik
vedtaget, at vi skulle arrangere den allerførste årligt
tilbagevendende skattejagt til fordel for velgørenhed.
Og det er ikke for at prale, men talen var altså
ret fremragende. Den indeholdt citater af både Miranda Fleet OG Gandhi.

Miranda Fleet: verdenskendt
singer-songwriter

Gandhi: verdenskendt
fredsaktivist

Sophie
Parvati
Carmen
Mor

Kapitel 3 var en beskrivelse af, hvordan vi sled
med at planlægge skattejagten. Med ’vi’ mener jeg
mig og Akash Gupta. Vi to delte formandsposten
i planlægningskomitéen. Og mrs. Bevan var også
med til det. Alt skulle nemlig forbi hende og godkendes.
Akash går i ottende klasse. Han er storebror til (Pa
rvati)
en af mine bedste veninder og er ganske enkelt et
geni – og han kan derfor indimellem være lidt svær
at arbejde sammen med.
AKASH GUPTA, (med)formand for planlægningskomitéen

Hvad? Har du droppet kapitel 3? Men det var det
bedste af dem alle sammen!
CLAUDIA

Ja, ikke? Det synes jeg også! Men alle de andre
syntes, det var totalt gab.
AKASH

Folk er dumme. Det er det samme med programmering. Alle synes, det er sjovt at se køerne eksplodere i Exploding Cows, men ingen interesserer sig
for, hvordan man programmerer det.
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Exploding Cows: totalt åndssvagt (og
totalt vanedannende) spil

Og det var sindssygt indviklet at planlægge den
skattejagt! Især efter du meldte dig ud af komitéen,
og jeg måtte klare det hele selv.
CLAUDIA

Jeg meldte mig IKKE ud! Mrs. Bevan fyrede
mig, fordi jeg selv ville deltage i skattejagten. Hun
sagde, at dem, der arbejdede i komitéen, var inhabile og ikke kunne deltage i skattejagten.
AKASH

Ja, ja, det kan du da godt bilde dig selv ind, hvis
det er det, der skal til, for at du kan se dig selv i øjnene.
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CLAUDIA

Der kan I se, hvad jeg mener med, at han kan
være lidt svær at arbejde sammen med.
Der skete følgende: I begyndelsen havde jeg ikke
tænkt mig, at jeg selv skulle deltage i skattejagten.
Men blandt de mange ting, Akash og jeg skulle ordne, var også det at finde præmier til vinderne.
Og da mrs. Bevan ikke ville bevilge særlig mange penge til dem, var der kun råd til nogle totalt
lamme præmier til anden- og tredjepladsen.
AKASH

Ja, helt ærligt. Et gavekort på 20 dollars til Starbucks. Det er ikke engang nok til, at alle deltagerne
på holdet kan få en latte.
Og tredjepræmien var endnu dårligere. De der
pennalhuse med skolens logo på er helt til grin.
Man kan få ti af dem for en dollar.
Mrs. Bevan er totalt nærig.
Vent, det skal du ikke tage med i bogen.
Jeg glemte at sle
tte det. Sorry, Ak
ash!

CLAUDIA

O.k., jeg skal nok slette det.
Men førstepræmien var i en helt anden liga. Allegra Bells far har en eller anden megavigtig stilling
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i Madison Square Garden. Og Akash fik hende til
at overtale sin far til at donere billetter på første
række til ET ARRANGEMENT EFTER EGET
VALG i Madison Square Garden.
Madison Square Garden (også kaldet: MSG)

bonusinf
Den er RoU:
ND

Og det var jo helt utroligt, sindssygt fantastisk
SEJT!
For i MSG kan man ikke kun se basketballkampe mellem landets allerbedste hold, der bliver også
afholdt koncerter med folk som Fiddy K, Deondra
OG Miranda Fleet.
Og for mig var det helt vildt. Miranda Fleet er
ikke blot verdens bedste singer-songwriter, hun er
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også mit største idol. Det ene af de to mennesker,
hvis job jeg drømmer om at få, når jeg bliver voksen. Chancen for at se hende fra FØRSTE RÆKKE
kunne jeg under ingen omstændigheder lade gå fra
mig.
Og sådan havde stort set alle de andre elever på
skolen det også. Da nyheden om præmien slap ud,
nærmest eksploderede interessen for skattejagten.
SOPHIE ,

Claudias bedste veninde
Folk gik amok! Der blev ikke talt om andet på
skolen i flere dage.

PARVATI, Claudias

næstbedste veninde
Ja, jeg ville kunne komme ind og se Deondra!!
Da jeg hørte det, havde jeg nær tisset i bukserne, så
vildt var det. Hun er FANTASTISK!
CARMEN,

Claudias næstbedste veninde
Jeg blev til gengæld kastet ud i et moralsk dilemma. Jeg kunne ikke finde ud af, hvem jeg helst ville
se: Miranda Fleet eller Deondra. Men bortset fra
det kan jeg kun sige én ting: SKRIIIIG!
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REESE

Først sagde mine venner: ”Okay, det er en skattejagt, hvor man ikke må nakke folk og tage deres
ting. Hvad er det sjove ved det?”
Men da de fandt ud af, at de kunne få gratis billetter til en af de store basketballkampe eller til en
Fiddy K-koncert, gik der total BA-DA-ZING i den.
ikke et rigtigt ord

af Reeses venner OG lidt af en nar
Jeg var helt oppe at køre. Jeg har hørt, at man
kan få de store basketballstjerners sved på sig, hvis
man sidder på første række. Det ville bare være SÅ
nice. NEJ, DET VILLE DET IKKE (adr)

WYATT, en

og helt vildt

af Reeses venner MEGET af en nar!
Yæz, FIDDY K IS IN DA HOUZE! XANDER-
MAN ZKA’ SIDDE OG SVEDE MED DE FEDE.
SWEEET!
De der gratis billetter var BOMBEN, mand. Yo.

XANDER BILLINGTON, en

CLAUDIA

Her skal man måske lige vide, at ikke bare er
Xander en meganar, han tilhører efter sigende også
en af de ældste familier i landet. En af hans forfædre var tilsyneladende med skibet Mayflower.
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Og hver gang jeg tænker nærmere over det, slår det
mig, hvor nederen en oplevelse det må have været
for de andre rejsende.

REESE

Ja, det var ret sejt med de billetter, men det var
ikke det, jeg gik mest op i. Jeg ville bare vinde. Jeg
er nemlig et konkurrencemenneske. Bare spørg
hvem som helst på mit fodboldhold. Jeg er helt oppe
i det røde felt allerede til opvarmningen.
Og det er ikke, fordi vi får særlig mange chancer
for at vinde noget i skolen til hverdag.
Eller … der er selvfølgelig boganmeldelseskonkurrencen. Men den er totalt uretfærdig, for den
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kan man kun vinde, hvis man … altså, ja, hvis
man, du ved …
CLAUDIA

Læser bøger?
REESE

Ja. Så det er en dårlig konkurrence. Men en
skattejagt. Det er lige mig.
CLAUDIA

Skattejagtfeberen ramte endog også Barbiebanden.
Og dem vil jeg også lige sige et par ord om.
Eller, nej. Det vil jeg faktisk ikke. For jeg er formand for elevrådet. Det er mit ansvar at sikre, at
alle får en retfærdig behandling. Selv dem fra Barbiebanden.
Det ville ikke være en formand værdigt at tale
ondt om nogen bag deres ryg. Så det vil jeg overlade
til Sophie.
SOPHIE

Okay, forestil jer, at Satan fik et barn med den
ledeste af alle kvinderne i Violent Housewives. Så
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har du et medlem af Barbiebanden. Barbiebanden
er en klike af piger, som hver især tror, at de, fordi
de er vildt rige eller af en eller anden anden uigennemskuelig grund, er universets centrum. Det er
piger som Athena Cohen og Ling Chen. Og så nogle
wannabe-typer som Meredith og Clarissa.

BARBlEBANDEMEDLEM
CARMEN

Jeg tror egentlig, Barbiebandepigerne var ligeglade med billetterne. Athenas far ville jo kunne
købe Madison Square Garden, hvis han ville. Jeg
tror bare, de ikke kunne lide tanken om, at der
skulle foregå noget på skolen, der ikke kun drejede
sig om dem.
Eller også var det, fordi de lækre fyre fra syvende også var med.
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CLAUDIA

Uanset hvad, så sagde jeg til Parvati i engelsktimen dagen efter, at jeg også gerne ville være med
til skattejagten.
Det var en svær beslutning, for jeg var helt desperat efter at komme til Miranda Fleet-koncert,
men på den anden side så var Akash og jeg gået
i gang med at finde ud af, hvilke ting der skulle gemmes hvor, og jeg vidste, at det ville være
uretfærdigt, hvis jeg både bestemte, hvor tingene
skulle gemmes, OG selv var med til at lede efter
dem.
Jeg spurgte Parvati, hvad hun syntes, jeg skulle
gøre, og det hørte Athena. Hun vendte sig om på
stolen og sagde i et totalt flabet tonefald: ”Tror I
virkelig, I har den ringeste chance for at vinde de
billetter? Hvad havde I tænkt jer? At fise rundt i
byen på jeres små, lyserøde løbehjul?”
PARVATI

Det var totalt latterligt sagt. Vi havde ikke løbet
på de løbehjul, siden vi gik i – hvad? – tredje klasse.
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lille, lyserødt løbehjul
( jeg måtte hente det
nede i kælderen for
at kunne tage et
billede af det. Det
er flere ÅR siden, jeg
sidst løb på det)

CLAUDIA

Det er typisk Athena. Det var hendes måde at
sige: ”I er nogle små, stakkels bonderøve, der fjoller
rundt på løbehjul, mens vi andre flyver rundt i vores private fly” på.
PARVATI

Så jeg svarede: ”Hvad havde du egentlig tænkt
dig? At få din butler til at bære dig rundt på skuldrene?”
Hun trak læben tilbage i foragt og sagde: ”Ja,
hvis det er det, der skal til for at vinde, Poverty.”
Ja, jeg sværger, det var faktisk det, hun sagde.
Poverty – fattigdom – i stedet for Parvati.
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CLAUDIA

Ja, jeg ved det. Jeg var der. Det var ultraledt
sagt.
PARVATI

Og så vendte jeg mig om mod dig og sagde: ”OMG,
Claudia, nu er du NØDT til at være med på vores
hold. For nu er det PERSONLIGT.”
CLAUDIA

Jeg kunne ikke være mere enig.
Jeg gik altså op til mrs. Bevan, og hun sagde, at
det ville være okay, hvis jeg ventede med at trække
mig fra planlægningskomitéen, til lige før vi skulle
til at lave listen.
Og så trak jeg mig fra min delte formandspost i
komitéen for at kunne bruge alle mine kræfter på
kampen mod Barbiebanden og vinde skattejagten.
Det skulle dog hurtigt vise sig, at det var nemmere sagt end gjort.
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