Diamantstölden

Författare: Erik B

På Drottningatan 23 har Rolf Ollson sin
guldsmedsaffär. Rolf Ollson är en man
som är 55 år och äger en guldsmedsaffär.
Han har sin lägenhet över affären. Han är
ensam och den rikaste mannen i hela
staden.
Han har ovärderliga diamanter och
smycken. Han har många kunder. En dag
när han har ätit mat och ska gå och lägga
sig så hör han ett pistolskott.
Han går ner på gatan och kollar vad det är
som händer. På gatan ligger en man död.
Han ringer direkt till polisen.
-Hej det har skett ett mord på
Drottninggatan 23 på trottoaren ligger en
död man. Polisen kommer. Det blir
avspärrningar. Rolf förklarar att han
skulle gå och lägga sig.

Men helt plötsligt hörde han ett pistolskott.
Han gick ner på gatan och såg att mannen var
död. -A vi ska se vad vi kan göra åt det, -ok.
Nästa dag på Rolfs promenad undrade han vad
som hade hänt. Han blev misstänksam undrar
vem det var. Plötsligt känner han sig iakttagen.
Han försöker skaka av sig förföljaren tillslut ser
han tre killar som går in i en bil och åker iväg i
full fart. Tänk om något har hänt med min
butik. Han skyndade sig hem till butiken. På
andra sidan gatan sprang tre killar in i porten
med tre säckar i händerna, Rolf blir
misstänksam. När han gick in i butiken
saknades något. Inget fanns i skyltfönstret det
var helt tomt överallt. Alla hans diamanter var
stulna.
Han blev helt förkrossad han kunde inte tänka
sig att alla hans kära diamanter var borta. Han
har spenderat flera miljarder på de där
diamanterna. Men nu märkte han att larmet
inte hade gott. Han ringde till larmförsäljaren
han svarade inte. Han hade varit ivrig att sälja
det där larmet. Rolf blir misstänksam.

Nästa dag när Rolf skulle handla mat på ICA
funkade inte hans kort. Kassören sa att
kontot var tomt. Han kollade alla kort, alla
var tomma.
-Konstigt sa Rolf jag ska gå hem och kolla
med banken.
Han sprang hem och kollade alla sina
konton och mycket riktigt alla hans konton
var tomma. Han insåg att han blivit hackad.
Nu har alla hans diamanter och pengar blivit
stulna. Han har inget kvar utom sin lägenhet
snyftade han.
Samtidigt som detta hemska hände stod tre
killar i trapphuset mittemot och pustade ut.
Detvar jätte nära att vi blev påkomna. De
hette Carl,Viggo,Henrik det var de som hade
rånat och hackat Rolf Ollson.
-Hur mycket pengar har vi? frågar Henrik
till Viggo
-Vi har 20 miljarder kr svarar Viggo. Vad ska
vi göra med pengarna efter vi har sålt
diamanterna? frågar Carl. - Leva livet sa
Viggo.

Är det inte bäst att vi lämnar tillbaka allt sa Carl,
- ÄR DU DUM ELLER vi har planerat detta i
månader vi kan inte sumpa allt. Men om vi blir
påkomna, vi kommer få fängelse i flera år sa
Carl. Va inte så feg sa Viggo. - Jag är inte feg
skrek Carl jag är inte med i detta hemska längre.
Han tog sin väska och sprang ner i trapphuset.
Han tänkte skvallra på de där idioterna. Han
fattade inte att han var med om detta hemska.
Men plötsligt slog det honom att om han
skvallrade skulle de aldrig förlåta honom. Men
det struntar han i.
Han sprang över gatan och in i porten mittemot.
Han sprang upp och knackade på dörren till
Rolfs lägenhet. Rolf öppnade och sa -vad vill du?
Han svarade -jag kan berätta vem som tog alla
dina diamanter och pengar.
Va sa Rolf.
Jo de som har snott allt från dig är två killar som
heter Viggo och Henrik. De är bröder och sitter
och stirrar på dig från huset mittemot. Rolf gör
en hastig blick mot fönstret mittemot. Och
mycket riktigt där sitter två killar och stirrar på
honom.

Carl sa åt Rolf att ringa polisen så snabbt som
möjligt. Polisen kom och hann precis ta fast
Viggo och Henrik.
Rolf fick tillbaka sina diamanter och pengar.
Viggo och Henrik skrek att de aldrig skulle
skulle förlåta.
Men de skulle de inte kunna göra för att de
åkte in på livstid.

