Cecilia springer mot huset med
yxan vilande mot axeln. Hon
rycker upp dörren och springer in
och sliter till alla pengar hon ser
som om hon var King Kong. Hon
går ut med pengarna och börjar
springa mot tunnelbanan på
Karlaplan. Hon springer ner för
trapporna med det orangea håret
flygande bakom axlarna. Hennes
tunga andetag gör så att alla
kollar. Det är mörkt utanför men
varmt och ljust i tunnelbanan.
Alla åker hem från jobbet och
trängs för att komma hem snabbt
och laga mat till sina barn.
Cecilia har inga barn. Hon har
aldrig tänkt på att ha barn och ett
riktigt jobb.

Cecilia är ju arbetslös och har försökt
få jobb på flera olika ställen. Hennes
cv är inte så bra heller det ända som
står är att hon gick på Kungsskolan i
Stockholm. Hon hade haft en bra
uppväxt hennes föräldrar var lärare på
Handelshögskolan och hade en bra
årslön. De hette Ivar och Kerstin, de
var snälla och väldigt kära. Cecilia
tyckte väldigt mycket om sina
föräldrar. Men hon var väldigt ensam
när hon var liten. Men det var en man
på tennisen som alltid tog hem henne
och pratade om konstiga saker. Han
hette Lars det var han som jobbade i
kafeterian. En dag när hon såg att
kafeterian stängde så sprang hon
emot den och precis när hon skulle in
där så krockar hon med någon...

"Oj, men hej är det du Cecilia, vi
träffas ingen" Sa Lars samtidigt
som han tog henne i armen.
Han tog henne mot hans bil som
var en BMW med racing färger.
Hon vågade inte säga något för
hon var väldigt nervös och rädd.
Han tog henne till sin lägenhet
på strandvägen. Hon satte sig
på bänken framför honom och
lyssnade. Hon förstod ingenting.
Det började spänna sig i hennes
mage. Hon ville bort. Hon såg
hur yttre dörren var på glänt.
Hon ville ut. " AA jag går ut till
köket och hämtar kaffe" sa Lars
medan han reste sig upp.

Cecilia reste sig upp och började
smyga sig ut. " Vad gör du där lilla
sötnos" sa Lars med hemlig och
mystiskt röst. Cecilias bröst
började dunka och hon tänkte vad
hon skulle säga. "Jag hörde ett
ljud ute på gatan" sa Cecilia
medan hon kollade ner i marken.
Lars gick mot henne och slog till
henne med kraft. Hennes kind
blev röd och hon började bli
väldigt arg. Lars tog henne i
armen och gick in i köket. "Upp
med händerna annars skjuter jag
dig" sa en konstig röst bakom
Lars. Det var polisen. Polisen tog
Lars ifrån Cecilia sedan dess har
Cecilia aldrig velat va med killar.
Hon fortsätter att spring. Hon
springer in på tåget mot Ropsten
och hon sätter sig ner på tågets
slitna stolar.

Hon går sedan av på den slitna
stationen Hjorthagen. Hon börjar
springa mot skogen där hon bor.
Men hon tvärstoppar precis innan
kebab kiosken. Hon är ju jätte
hungrig. Hennes mage låter som en
gnistrande borr. Hon går mot kiosken
men hon känner att det är något
konstigt med kiosken. Hon går
närmare men stannar för att ta ett
djupt andetag. "En burgare tack!"
säger Cecilia medan hon tar upp en
bunt med pengar. “Okej det fixar jag
sötnos'' säger kioskgubben när han
tar emot pengarna. "Jag känner igen
din luva där" säger kioskgubben
medan han vänder på det fina köttet.
“Nej jag tror du inte gör det" säger
Cecilia medan hon kollar ner i
marken. “Vad det inte du som bröt
dig in i min pappas el firma Röda
Melonen” säger kioskgubben under
tiden han lägger sallad på den fin
stekta hamburgaren.

Cecilia märker att hon inte borde
vara här. Cecilia kastar sin burgare
och börjar springa och känner att
strupen går upp i halsen. Hon
hoppar över ett par grenar. Men
plötsligt så snubblar hon på sina
skosulor som har blivit upprepade.
Hon ser hur kioskgubben springer
efter och kämpar sig förbi träd
grenarna. Hon kämpar sig upp
medan hennes ben vill liga ner.
Kioskgubben kommer bara
närmare och närmare och han når
nästan henne. Cecilia börjar
springa ner för Snigelbacken.
Luften är fuktigt och Cecilia
springer ner i värsta farten men
gräset är halt och hon halkar och
glider ner för resten av backen.
Hon ligger ner på den våta marken
och börjar gråta medan hon håls i
av kioskgubben.

Hon ser hur några poliser sitter och
dricker kaffe och fiskar.
Kioskgubben tar henne och skriker
till poliserna att dem ska gripa
henne. Kioskgubben följer med
Cecilia in i polis bilen för de ska bli
förhörda av Polisdirektörn Calle
Tranberg.

Dagen innan så var Rory i firman Röda
Melonen."Vilken ..... smäll" sa Rory
medan han tuggade på sin älskade
falukorv han fått i present av sin
mamma Silvia. Plötsligt så ringde det
på dörren. "Kom in" ropade Rory. Rory
gick mot dörren med försiktiga och
osäkra kliv. Han drog i handtaget och
öppnade dörren. "Men hej lilla söt nos,
min tv är sönder kan inte du fixa den"
sa tant Gunilla medan hon gick rakt
mot kassan och betalade.

Rory började arbeta direkt
med teven och drog sladdar
fram och tillbaka. Rory gillade
sitt jobb som elektriker. Men
Rory ville egentligen bli stark
som en Björn och vara på
gymet varje dag. Det var när
han var liten han kom på
denna ide. Det var så att Bob
var starkast i klassen och
mobbade Rory. Det var då
Rory ville bli bodybuilder och
slå ner Bob. Men tyvärr var
han inte tillräckligt stark och
han blev elektriker på hans
pappas firma Röda Melonen.
Pappan hette Siv Melon. Det
är därför firman heter den
röda melonen. Pappan sa att
bodybuilder var inget riktigt
jobb. Pappan sa också att
tjejer gillade mer elektriker
men så var det inte riktigt.

När han gick ut gymnasiet så
trodde han att han skulle åka till
ett college som hans klass
kamrater. Men det blev jobb på
pappans elektriker firma Röda
Melonen. Men Siv hade faktiskt
inte råd att betala college till
Rory. Varje kväll så stänger Rory
elektriker firman med skakande
händer av rädsla. Han är en liten
feg typ. Denna dag så stoppade
han in nyckeln i hålet. Men
plötsligt så var det någonting
som tog hans hand. Han vände
sig snabbt om och såg en person
med en svart luva på sig. “Ge
mig nycken och dina pengar
annars skjuter jag dig" sa
mystiska personen bakom luvan.

" Jahaaa här" sa Rory medan
han sprang iväg. Han vågar
inte ta bussen eller gå utan han
sprang 5 km till radhuset. Hans
ben sprang som han var ett
tåg. Han känner att han bliv
blöt och hjärtat bultad som en
gammal maskin. Han boxade
upp dörren med axeln som han
var en bodybuilder. “Men vad
har hänt, jag vann iallafall min
karate match" sa Jennifer
medan hon slog på en
boxningssäck. “Det är någon
som har brutit sig in Röda
Melonen" sa Rory medan han
tuggade på sin korv och satt sig
ner med ögon locken fyllda.
Han tänkte om hur kul han har
haft på Röda Melonen. Hans
händer började skaka och han
började gråta.

“Ring polisen medan jag går till
Röda Melonen och slår ner tjuven"
sa Jennifer samtidigt som hon
började kuta mot firman Röda
Melonen. Rory nickade och
skakade sitt känsliga hår. Rory
ringde polisen medan han darrade
av rädsla. Rory ringde sedan sin
pappa och berättade. “Kunde du
inte slå till tjuven" sa Siv medan
han sparkade på sin trä dörr. “Jo
om jag var bodybuilder" sa Rory
medan hans tårar rann ner för
kinden. Plötsligt såg Rory en hund
utanför huset. Rory gick ut och tog
upp den lilla gulliga valpen som
stod och frös mitt i soluppgången.

“Ring polisen medan jag går till
röda melonen och slår ner tjuven"
sa Jennifer samtidigt som hon
började kuta mot firman Melonen.
Rory nickade och skakade sitt
känsliga hår. Rory ringde polisen
medan han darrade av rädsla. Rory
ringde sedan sin pappa och
berättade. “kunde du inte slå till
tjuven" sa Siv medan han sparkade
på sin trä dörr. “jo om jag var
bodybuilder" sa Rory medan hans
tårar rann ner för kinden. Plötsligt
såg Rory en hund utanför huset.
Rory gick ut och tog upp den lilla
gulliga valpen som stod och frös
mitt i soluppgången.

Dagen innan Rory hittade hunden så var
Charles i sin våning. Charles stod framför
spegeln och fixade sin fluga som satt lite fel.
Han kammade sitt rufsiga hår så det blev fint
och prydligt. Men egentligen hade han inte så
mycket hår på huvudet längre. Men han lever
i ungdomens värd. Han lever i en fin svit på
Karlavägen. Charles är ganska ensam då
hans barn jobbar på familj bolaget och frun är
väldigt sjuk så han vågar inte möta hennes
blick.
Varje morgon gick han på promenader till
Kungsgården. Han gick längs den fina
Strandvägen. Båtarna gungade i det vackra
kristallklara vattnet. Charles tuggade på det
nybakade Franska brödet han köpte på det
kända bageriet Bröd Kajen. Det var så gott så
att han glömde bort allt det jobbiga i hans liv.
Han gick och gick till slut kom han till den fina
parken som var i full blom. Där satt han sig
ner och kollade på de olika människorna och
det fanns stressade, glada, ledsna människor
som gick på rad förbi den ny lackade bänken
där Charles satt och flörtade med de unga
tjejerna över allén.

Han träffar madame Elios varje dag
med sin hund. Idag så kom hon inte
med hunden och hon var helt
annorlunda hennes mascara rann ner
till hennes mun. Det blev ett sträck över
hennes rouge. ”Vad har hänt Elios” sa
Charles med rynkorna tät. "Hunden,
hunden är borta jag lämnade den
utanför blomster affären och när jag
kom ut så var den borta" sa Elios
medan hon satt sig bredvid Charles på
bänken. Charles kämpade sig upp från
bänken och gav Elios en hand att
komma upp. "Det här ska jag fixa" sa
Charles medan han smek bort de våta
tårarna med hans sträva händer på
Elios mjuka kind.

Han tog Elios i handen och började
gå med raska fötter. De gick mot
Polisstationen på Östermalmstorg.
Elios gick hem istället för hon orkade
inte vara med. Charles fortsatte mot
Polisstationen. Han öppnade den
tunga dörren in till polisstationer och
gick in i huset. Han gick in till
djurpolisen och skrev på blanketten
om hunden. Sedan gick han ut till
väntsalen och väntade för
undersökningen.

Nu så sitter kioskgubben och Cecilia
i polis bilen och tittar på varandra
nervöst. De vet inte riktigt vad som
har hänt. När de kommer fram till
polisstationen på Östermalmstorg
så går de ut ur polisbilen och ut i
garaget där polis hissen fanns. De
går in till förhörsrummet. Det var ett
litet mörkt rum med svart glas runt
om. Polisdirektorn Calle Tranberg
gick in med stora starka steg.

“Hur står det till" säger
Polisdirektörn medan han sätter
sig ner och dricker kaffe. "Ja då
är det Rory och Cecilia här"
säger Polisdirektörn medan han
kollar på dom med ett stort
leende. Rory börjar berätta om
hans pappas elektriker firma
melonen. Polisdirektörn frågar
hur hann fick Job på
korvkiosken. Då berättar Rory
att hans kompis har en kiosk och
att han behövde hjälp. Och
Cecilia börjar känna sig nervös
och rycker lite på pannan. Hon
känner hur hennes kropp börjar
darra. “Cecilia vad gjorde du
förra veckan" Frågar
Polisdirektörn medan han reser
sig upp och stirrar på henne.

Hon känner hur klumpen börjar
växa. “Jaa okej det var jag, jag
har inget eller någon familj förlåt
jag ville egentligen inte ta
pengar" säger Cecilia medan
hon dunkar ner huvudet på
bordet. “Det var du jag visste
det du är skyldig tjugotusen
KRONOR" säger Rory medan
han pekar mot Cecilia med en
väldigt spänd blick. "lugna dej"
säger polis direktörn medan han
öppnar dörren och ser vem det
var som knacka. In kommer djur
polisen som har en blankett och
en bild i handen. Efter honom
kommer en annan man som är
stilig och ser väldigt frisk ut.

Hej Jag heter Charles jag
saknar en liten brun hund"
säger Djurpolisen medan han
räcker fram papperna mot polis
direktörn. "Åååå vilken söt hund,
en sådan vill jag ha" säger
Polisdirektörn medan hans
kinder blir rosa. “Ursäkta mig
men den hunden har jag
hemma hos mig och jag hitta
den utanför min gata" säger
Rory medan han ler och kollar
mot bilden. Rory berättar att det
är exakt samma hund som är på
bilden. Charles hoppar upp på
Rorys knän och pussar honom
och kramar honom medan
tårarna börjar rinna.Polis
direktörn berättar att de blir
rättegång imorgon och hann
förväntar sig båda att komma.

Nästa dag så kommer både
Rory och Cecilia till rättssalen.
Cecilia vet att hon kommer bli
dömd till fängelse och hon har
en lättnad att få berätta det
här till alla. Charles är också i
rättssalen för att få Elois hund.
De väntar alla tre på att
domaren ska komma. Men
han dyker inte upp. Men efter
en timmes väntan så dyker
han upp och förlåter. Cecilia
känner att det bli bra. ”så hur
är det egentligen, jag vill inte
få dig i fängelse men du
måste in det är lagen.
Domaren slår med sin
hammare ner på bordet och
hälsar alla välkomna.

"Cecilia har dömts till rån av 20 000
Kronor från elektriker firman Melon,
Du kommer att få sitta inne i 3 år inte
5 år för du var ärlig och sprang direkt
till polisens fika kvarter vid
hjorthagen” säger Domaren medan
han slår ner klubban och packar ihop
sina papper. ”Jaa jag är fri om tre år”
skriker Cecilia medan hon hoppar upp
i Rorys knä. BOOOOf hörs en stor
smäll. Rory tar Cecilia och Charles
och hunden i famnen. Han börjar
springa mot ut gången. Alla tre
gungar när Rory springer. Ett stort rök
mål kommer och lägger sig i
rättssalen. Det står flera poliser där
ute som om det var en stor maffia
som har sprängt hela huset. Rory
springer och springer. Han springer
förbi Östermalmstorg, Humlegården
och sedan hem till Rory.

Alla sitter nu hemma hos Rory. Jennifer
fixar te just nu. ”Tack för att du rädda våra
liv” säger Cecilia medan hon ger en
mysig kram till hunden. ” Kan du öppna
dörren Charles” säger Rory medan han
kommer med tet.
Charles går och öppnar dörren. Där ser
han två stor poliser med cigg i munnen.
Poliserna har båda skägg och de ser
väldigt starka ut. De går in medan de
kollar runt. Har ni någon som heter
Cecilia här. Cecilia reser sig upp
samtidigt som hon kollar ner i marken. De
säger att Cecilia måste följa med till
stationen. Rory och Charles går båda mot
Cecilia och kramar henne. " Jag kommer
sakna dig och när du kommer ut från
fängelset så kan du bo hos mig." säger
Rory medan han ler och kramar Cecilia.

"Hej då, kommer aldrig att
glömma er härliga grabbar" säger
Cecilia medan hon går mellan de
två stora poliserna. Cecilia går ut
samtidigt som hon vinkar till de
andra. Rory och Charles hör på
radion att det var en ugn som
sprängdes i domstolen. De
suckade och tyckte det var skönt
att det inte var någon maffia som
bombade domstolen. Charles får
hunden och går hem till Elios.
Elios blir jätte glad och Charles
och Elios gifter sig. Charles fru
tycker det är bra och de hälsar på
henne hela tiden. Rory blir
bodybuilder och gymmar varje
dag.Och Siv får sina pengar och
får en bra härlig pension.

