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Hvis en kvinde 
først afslører sin 
alder, er hun parat 
til at fortælle alt, så
glem det.
Toni Holt Kramer, tilhænger af
Donald Trump

PALM SPRINGS, CALIFORNIEN

S
om lille pige i Brooklyn klistrede
Toni Holt Kramer sine vægge til
med billeder af filmstjerner. Hver
aften, når hun gik i seng, drømte
hun om at blive berømt, rig og få
en cremefarvet åben Cadillac.

Alt sammen gik i opfyldelse. Eller næsten.
I stedet for en Cadillac fik hun en sandfar-
vet, åben Rolls Royce af sin mand Bobby,
der tjente en formue som en af de første
Volvo-forhandlere i USA.

Nu har hun en ny stor drøm: At Donald
Trump bliver USA’s næste præsident. For at
hjælpe med det har hun stiftet fanklubben
The Trumpettes.

Egentlig var interviewet planlagt til at fin-
de sted i Trumps Mar-a-Lago-klub i Palm
Beach i Florida, hvor cheftrumpetten er
medlem.

Til ære for Hollywood-stjerne
Men af forskellige grunde er vores rendez-
vous flyttet til værtindens eget mini-Mar-a-

Lago i Californien, et privat villakompleks
med en park på fire tønder land og en svøm-
mepøl med poolhouse opført af den tidlige-
re ejer til ære for Hollywood-stjernen Cary
Grant. Herligheden, som Grant døbte Villa
Paradiso, er kun et fritidshus. Kramer-fami-
lien bor mest i to helårsboliger i Palm Beach
i Florida tæt på Trump og i velhaver-
kvarteret Bel Air i Los Angeles.

En ny, kongeblå Rolls Royce
Aftenen forinden er Toni kørt til Palm
Springs i sin åbne Rolls Royce, der nu er ud-
skiftet med en ny, kongeblå model, mens
den norsktalende oppasser Scott har siddet
bag rattet i Bobbys guldfarvede Rolls Royce.
En tredje bil, en Lexus-limousine, er forbe-
holdt et par stuepiger og Scotts schæfer-
hund, Axel.

Alt er nu på plads til mødet med den dan-
ske verdenspresse.

I en solrig og veludstyret bar bagest i den
store hovedbygning har Toni inviteret an-
dre trumpetter til at tage imod. Joey
English, der har sit eget radioshow i Palm
Springs, og Linda, der er gift med den tid-
ligere footballspiller og filmstjerne Fred ”the
Hammer” Williamson.

De har selskab af ”trumpsteren” Frank di
Salvo, der lever af at imitere Frank Sinatra i
de lokale klubber, men alle tre forvandles
hurtigt til statister.

Glamourøs entré i blondekjole
Da Toni kort efter gør sin første glamourøse
entré som festens midtpunkt i en hvid blon-
dekjole og et par nye solbriller med Trump
skrevet i imiterede røde diamanter på stæn-

gerne, finder entertaineren sin guitar frem
og sætter scenen.

»We are gonna make America great
again«, synger han i sin selvkomponerede
hyldest til Trump, der groft fortalt konstate-
rer, at amerikanerne er trætte af løgne og
levebrødspolitikere.

Toni ligner en diva fra Dollars. Hun er op-
revet over, at Trump ikke klarede sig så godt
som håbet i den første tv-debat mod Hillary
Clinton. Omkring baren bliver trumpetter-

Trumpetterne
trutter for
Trump
Valgkamp: Kvinderne i The Trumpettes må så absolut
være Donald Trumps mest loyale fans. Deres excentriske
stifter Toni Holt Kramer har Leonardo DiCaprio som 
genbo til sit mini-Mar-a-Lago-palads i Californien.
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