Alex vaknade tidigt och klev ur sängen, han
drog handen genom sitt bruna hår och drog
upp den blommiga mörkläggnings gardinen.
Han blickade ut över horisonten. Han
älskade verkligen denna vy.
Han klädde på sig sina blårutiga shorts och
tog på sig sin svarta favorit t-shirt av märket
Armani. Efter det gick han in i köket för att
äta sin ekologiska frukost som han med stor
omsorg hade gjort iordning kvällen innan.
Han kliade sig i sina bruna ögon och
funderade på om posten hade kommit. Efter
att han ätit upp sin frukost gick han ut i den
nyrenoverade hallen för att se om han hade
fått någon post.
Högen av post innehöll mest tråkiga saker,
främst var det räkningar från banken. Han
verkligen hatade post ifrån banken, han
kände igen den tråkiga loggan på kuvertet
på långt håll. Mycket snabbt sorterade han
bort de tre kuverten från banken. De tänkte
han ta sist.

Han kollade snabbt igenom den övriga
posten samtidigt som han öppnade appen
till Monaco News på sin ny inköpta Iphone
6. Nätet var lite segt så Alex bestämde sig
för att vänta med posten och surfandet.
Alex gick in till badrummet för att borsta
tänderna och göra iordning sitt hår. Han tog
sin ergonomiska tandborste och sin
vitgörande tandkräm och började gnugga
sina vita tänder. Han tog upp sin waxburk ur
badrumslådan och tog en rejäl klick av
vaxet och började forma sin korta moderna
frisyr.
Fixad och klar tog Alex upp sin telefon och
breven från banken från bordet och gick in
till tv:n där Monaco News var på.

Han slog sig ned i sin favorit fåtölj. Han kände
hur han svettades redan innan han öppnat
kuverten. Nej nu måste jag öppna den tänkte
han samtidigt som han började sprätta upp
det första kuvertet. Mycket riktigt hans
farhågor besannades, en påminnelse från
banken gällande en obetald faktura.
Alex blev skraj och flodvågor av svett rann
längs hans rygg, han rös i hela kroppen. "Hur i
hela friden ska jag lösa detta" tänkte han för
sig själv.
Samtidigt var det ett reportage på tv som
handlade om värdetransporter. Då kom han
på det. Värdetransport, där har vi det!
Självklart, programmet beskrev hur mycket
pengar som transporterades från olika
destinationer varje dag. Han kollade ned på
kuvertet han hade i handen då slog det
honom, han skall inte råna en värdetransport.
Han skall råna banken! Nu hade han bara ett
problem, han kan inte göra det själv han
måste hitta en kompanjon!

Alex ringde Mustafa som var Alex kompis
sedan länge.
-Jag har en sak som jag måste fråga dig sa
Alex.
-Situationen är väldigt svår och jag vet faktiskt
inte hur jag skall börja sa Alex. Efter det att
Alex beskrivit hela situationen och förklarat
hur han tänkte ta sig ur den knipa han satt sig
i så svarade Mustafa att han inte kunde ta
den risken nu när han nyss blivit pappa men
att han hade en kompis som livnärde sig på
att råna.
-Troy heter han sa Mustafa en riktig ärrad
råbuse 190 cm lång och 100 kg muskler.
-Jag sms:ar dig numret till honom, hälsa från
mig sa Mustafa och la på luren.
Perfekt tänkte Alex nöjt och la på luren.
Det plingade till i Alex telefon och symbolen
för nytt meddelande blinkade. Alex öppnade
det nya meddelandet och där var numret till
Troy.

Alex hade lite ångest inför samtalet men
samtidigt tänkte han på hur rånet skulle kunna
hjälpa honom ur den knipa han satt sig i. Bara
att ta tjuren vi hornen tänkte Alex.
Alex ringde Troy och hälsade från Mustafa
sedan berättade han om sina planer och
frågade om Troy hade lust att bli hans
kompanjon.
Efter en kort betänketid så svarade Troy ja.
De bestämde träff vid Cafe´ Trippolino.
-Kom och ta en cafe med mig klockan 14.00
sa Alex.
Skolklockan ringde och alla gick ut. Troy
packade sina saker och gick ut.
På skolans parkering stod den bil som han
älskade mest av allt här i livet, en röd Ford
Mustang från 1967. Troy älskade allt med
bilen, färgen linjerna, lukten och mullret när
han vred på nyckel. Bilen vrålade till när den
startade. Den trimmade V 8:an spann som en
katt. Troy lämnade skolgården med en "burn
out".

Väl hemma parkerade han bilen på
uppfarten.Han gick ut ur bilen tog med sig
väskorna och gick in i huset.
Troy var super hungrig, hans mage skrek av
hunger. Han gick snabbt in köket där han
fixade lite mackor och ett glas mjölk. Han satt
sig i vardagsrummet. Han njöt av att vara
hemma, tog ett par tuggor av en av mackorna
och lutade sig bakåt och njöt. Han strök sitt
mörka hår bakåt och pustade ut. Efter att han
ätit upp var det dags att besöka hans andra
älsklingar så han gick ned i garaget. Här stod
de. Det bästa han hade. Den röda Ferrarin
från 87, 2013 års Aston Martin db5. Att gå ned
hit skänkte honom ett lugn, han satte sig
bakom ratten strök handen på de handsydda
sätena av finaste kalvskinn. Här kunde han
sitta i timmar och bara studera detaljer. Nu
kom han och tänka på Kajsa. Kajsa är en
studiekamrat. Kajsa var 167 cm lång med
långt brunt hår och har ett fantastiskt leende.
Alex vaknade ur sin dagdröm och begav sig
upp i huset igen.

Väl uppe i huset så ställde han sig framför
spegeln. Brunbränd fräsch tänkte han. Han
tog av sig tröjan. Troy kände sig nöjd med vad
han såg i spegeln. Många timmar i gymmet
hade givit resultat. Han klev upp på vågen
och såg att han passerat 100 kg vilket gjorde
honom väldigt nöjd.
Alex sa yes lite för sig själv. Nu var klockan
halv två och då började Alex traska mot cafe
´t. När Alex var framme såg han en man sitta
på en en stol lite längre in i cafet. Det måste
vara Troy tänkte Alex samtidigt som han gick
fram till personen och presenterade sig.

-Hej, sa Alex är det du som är Troy?
-Ja sade mannen det är jag som är Troy. Efter
lite kort snack var de överens
De gjorde en deal som gick ut på att Troy
skulle få femtiotusen för sin insats.
De bestämde att de skulle träffas kl 10.00
nästa dag, då skulle stöten ske!
Troy gick till mataffären han behövde lite mat
och frukost till nästa dag. På väg till affären
var en bil ytterst nära att köra på honom när
han gick över vägen, trots att han gick på ett
övergångsställe.
Troy blev tokförbannad och hytte i näven och
skrek en härlig ramsa. Han kom på sig själv
hur han överreagerade och försvarade sig
själv med att han var spänd för det som skulle
ske imorgon.
När han kom in i mataffären så gick han till
fruktavdelningen och tog en påse
passionsfrukt. Sedan gick han till kyldisken
och tog en färdiggjord potatisgratäng.

Han gick till köttdisken och frågade vad
köttmästaren kunde erbjuda
han rekommenderade en oxfilé bit.Troy gick
till brödet och valde ett surdegs bröd med
valnötter i.Sedan så gick han till kassan och
betalade.
Kassörskan tittade på Troy och sa samtidigt
-Det blir 59,89 och log.Troy tog upp sin
plånbok och tog upp en hundring och gav till
kassörskan. Kassörskan var blond och snygg
och påminde lite om Kajsa.

Pang! Plötsligt så hördes en kraftig smäll, det
var den bomb som Alex och Troy hade satt i
kloakerna. Nu var dom under banken och nu
skulle dom bara upp till valvet.
För att komma åt valvet krävdes att de
forcerade ytterligare en kraftig vägg till detta
krävdes ytterligare en bomb. Denna bomb
hade dubbelt så stor sprängverkan. Bomb
nummer två placerades väggen mot valvet
väggen.
Detonationen ställdes av Alex till två minuter
samtidigt som de började springa mot
utgången.
De gick upp bakom banken där Alex och
Troys bilar stod. De tog sina ryggsäckar
packade med utrustning som de behövde för
att genomföra rånet, vapen, rökbomber,
tårgas och handskar.
Banken var en stor ståtlig vit byggnad med
pelargång. Alex och Troy gick mot entrén och
då plötsligt hördes en smäll det var deras
bomb, rök strömmade ut från banken.

Folk började springa i panik mot utgången.
- Nu har vi chansen nu går vi in! sa Troy med
hetsig röst.
Ja nu kör vi sa Alex med spänd röst!
Dom gick in i banken tog upp sina pistoler
och gick mot disken.
-Polisen kommer sa Troy med nervös röst.
-Gör dig beredd med pistolen vi ska göra
motstånd sade Alex.
Dom började skjuta mot poliserna.
När dom hade en lucka så sprang dom mot
valvet. Alex slängde en rökbomb mot
utgången den sprängdes och Alex och Troy
hörde hostningar.
Det är lugnt sade Alex dom ser inte vart vi är.
Okej,nu går vi in i valvet sade Troy.
Dom gick in i valvet och såg resultatet av
bomben och fattade att det var en stor smäll.
90 sekunder skrek Alex, enligt planen hade de
90 sekunder på sig innan de måste lämna
banken. Detta för att undvika att polisens
förstärkning skulle hinna till banken.

Alex och Troy var noga med att bära
handskar för att inte lämna några
fingeravtryck.
De fyllde ryggsäckarna med så mycket
pengar som möjligt. Ryggsäckarna var
mycket tyngre än de hade planerat. De hade
fullt upp med att bära dem.
Plötsligt hördes en hostning. De tittade mot
ingången till valvet det var en man klädd i en
svart kavaj och vit slips han var rädd.
Alex och Troy sa,
Kom hjälp oss, du kan få en del pengar om du
hjälper till att bära. Mannen som hette
Roberto hade precis varit på en
anställningsintervju på banken. Roberto
nappade på erbjudandet och började hjälpa
till att bära bytet. Han berättade också att det
fanns en bakdörr på banken. Killarna packade
dom sista pengarna och tog bakdörren ut till
Troys och Alexs bilar.
Alex hade en Ferrari och Troy körde sin Ford
Mustang.
De la sina ryggsäckar i bakluckorna.

Dom svängde ut på gatan och körde allt vad
dom kunde till Troys hus.
När dom kommit till Troys hus så pustade de
ut. Den stora kuppen var över, de kände sig
mycket nöjda. De räknade bytet, 16 miljoner
var mycket mer än de hade förväntat sig. Nu
gällde det bara att ligga lågt.Efter de hade
gjort rånet så var killarna både chockade och
lite skraja, 16 miljoner var mycket mer pengar
än de förväntat sig, mycket mer pengar än de
borde ha varit i valvet.
Alex tyckte att dom skulle ha låg profil och
inte vara stressade.
Killarna var vansinnigt oroliga över att polisen
skulle komma på dom på spåret.
Roberto tyckte att han de hade haft sjuk tur.
Det var ju rök över hela banken så polisen
kunde inte se något i övervaknings
kamerorna.
-Ni kan sova hos mig hela veckan så ni inte
behöver åka hem sa Troy medan han drack
en burk med Coca-Cola.

-Bra, sa både Alex och Roberto i kör.
Efter några dagar delade de upp pengarna
och bestämde sig för att lämna landet.
Maldiverna lät som ett bra förslag. Nu när de
hade så mycket pengar kunde de göra vad de
ville.
Alex betalade tillbaka sin skuld till banken och
det kändes jätte bra. Killarna beslöt sig för att
dela på sig. För att inte dra på sig onödig
uppmärksamhet så beslöt de sig för att dela
på sig och flyga en och en. De bestämde sig
för att ses på Glory Beach om tre dagar.
Resan gick bra och tog sig genom tullen och
in i Maldiverna utan svårigheter.
Efter tre dagar träffas killarna dom planerat på
Glory Beach, livet kan börja. De lever livet och
sprider pengar runt sig.
Efter några vilda månader så kom plötsligt en
tre kostymklädda män fram till killarna. De
håller upp varsin Interpolbricka.

-Vad gjorde ni 27 juli kl.09.55?
Killarna blir skärrade och Troy svarar
-Ingenting!
-Sorry, killar vi vet vad ni gjort.
-Dags att stå för vad ni gjort!.
Troy, Alex och Roberto blir fullständigt
överraskade.
-Hur hittade ni oss?
Troy skriker högt att han inte vill i fängelse,
Alex bara skakar och Roberto väser
-Ingen säger ett ljud!
En av männen presenterar sig som Mike och
säger i lugn ton
-Killar jag vill göra en deal med er!

