Skoleinspektøren tørrede sved af panden, inden
han åbnede munden.
– Kære små eleeendige … nej, jeg mener,
eleeever! Det har været et alt for langt år. I kan
slet ikke forestille jer, hvor skønt det bliver at
få sommerferie fra jer i nogle måneder. Jeg har
brug for en børnepause.
Han så ned på os fra talerstolen, som han
havde fået bygget ekstra høj for at virke endnu

højere og uhyggeligere, end han egentlig var.
Gymnastiksalen var fuld af halvsovende børn.
Kent og jeg sad på bageste række og lænede os
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mod ribberne. Kent sov med åben mund. Der
løb savl ud af hans ene mundvig.
100 meter fra os bøjede inspektøren sig over
mikrofonen og knipsede på den et par gange,
før han fortsatte med at snakke. – Jeg ved ikke,
hvor I skal hen. Jeg er ligeglad. I SKAL BARE
HOLDE JER LANGT VÆK FRA MIG, når
JEG tager på en velfortjent luksusferie i … Han
trommede lidt på mikrofonen. – Nu er I sikkert
spændte, ikke?
Der var helt stille i salen, bortset fra de mange suk og støn og gab fra alle de børn, der var
ved at falde i søvn. Rektor fumlede med en
fjernbetjening og rettede den mod en hvid tavle,
der hang på væggen.
– Inspektøren skal på ferie i DEN HER!
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Inspektøren klappede begejstret i hænderne.
– Jeg har skaffet mig et rullende slot! Verdens
største og mest eksklusive autocamper!
Inspektøren opremsede en bunke fantastiske
ting ved bilen, mens nye billeder dukkede op på
tavlen.
– Den har parfumeret svømmepøl med nordlys
i loftet, dørhåndtag af forrygende fasanfødder,
elevator med pejs og sauna med skælfjernerfunktion! Toilet med en toiletbørste af elfenben,
helautomatisk numsetørremaskine med silkehandsker og toiletpapir af det blødeste bladguld.
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Kent var vågnet, hans T-shirt var våd af savl.
Han hamrede baghovedet flere gange mod ribberne som en træt og olm gedebuk.
– Vi-har-ventet-i-et-år-på-sommerferie! Et
år! 365 dage, 8765 timer, 525.948 minutter,
31.556.936 sekunder, en fantasillion milliarder
nanosekunder. Jeg-vil-blæse-på-hvad-inspektøren-vil-blæse-på! stønnede han.
Jeg klappede ham blidt på ryggen. – Så, så, vi
slipper snart ud. Snart er han færdig.
– JEG er færdig, sukkede Kent. – Ikke inspektøren.
– Himmelsk himmelseng med englefjerdyner!
Brødrister med ekstra fjedring og plads til 14
brødskiver samtidigt! Elektrisk næsehårsklipper
med indbygget radio indstillet på P4 – Lyden af
ferie!
Vi kunne snart ikke klare mere. Vi var som
popcorn i en alt for lille gryde på en alt for
varm kogeplade.
Og da Frank fra klassen slog en fis, gik det
hele amok. Det var en lille, tynd, fiset, fisefornem fis.
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Men fisen var alligevel lige akkurat høj nok til,
at små børneører hørte den. Og lige akkurat
stinkende nok til, at små børnenæser kunne
lugte den. Ja, den var lige akkurat nok til at få

hele salen til at eksplodere. En bølge af kaos
skyllede gennem hele gymnastiksalen. Ingen var
længere i stand til at sidde stille så meget som
et sekund længere. Alle spænede mod udgangen som rasende vildheste. Inspektøren råbte,
at han ikke var færdig, men selv ikke verdens
værste inspektør kunne standse 500 børn på vej
mod sommerferie.
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Kent var mindst lige så glad som de andre. Han
spurtede rundt i skolegården, trak skjorten af
sig og lavede nogle pinlige vrikke-med-numsenmoves, mens jeg holdt mig for øjnene.
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– Sommerferie, Ruben! Det er sommerferieeee!
Jeg var glad. Selvfølgelig var jeg det. Men der
var alligevel noget, der manglede. Jeg bed mig i
læben.
– Vi har jo ingen planer, Kent. Min mor og
far skal arbejde næsten hele ferien, og de har
meldt mig til et engelskkursus. Tænk engang, at
de har meldt mig til et engelskkursus i sommerferien! Det er børnemishandling. Jeg så ned på
mine fødder og prøvede at sparke til en sten.
– Min far ligger og sover hele tiden. Det er vel
ikke bedre, sagde Kent. Han blev tavs.
Iben og Iris fra klassen dansede forbi os.
– Ruben og Kent! Ruben og Kent! Hvor skal I
så hen? Vi skal til Canada! Ro i kano og ligge i
telt under den enorme stjernehimmel! Min far
siger, at man kan klappe vilde bjørne og fange
laks med de bare hænder der! Håber også, at I
skal lave noget sjovt! Gooood sommer!
Det virkede, som om alle de andre i klassen
skulle på de sjoveste sommerferier i verden.

9

