Rånet
Scen 2, barnen i kojan
Lara: Hej, hur är läget?
Jasmine: Sådär. Jag tycker att det är läskigt med det här valet.
Lara: Valet? Vilket val?
Jasmine: Men asså, hallå! Kommer du från mars, eller. Det är val i Sverige om 2
veckor. Alla vuxna får rösta på vilket parti det tycker är bäst.
Lara: Jaha, vad är det för läskigt med det då?
Jasmine: Asså, det finns ett parti som heter Hat-partiet. De vill att alla som vi ska
slängas ut ur landet. Och det är jättemånga i Sverige som tycker att de har rätt. Så om
Hat-partiet vinner, så kanske vi måste flytta till Syrien!
Lara: Va? Jag vill inte åka till Syrien! Jag har inte ens varit där! Och dessutom är det
krig där! Om vi åker dit, kommer vi kanske att dö!
Jasmine: Jag vet. Men vi kan inte göra nåt. Det är de vuxna som bestämmer sånt.
Lara: Det här suger. Vi måste göra nåt.
Jasmine: Vadå?
Lara: Inte vet jag. Vi går till kungen.
Jasmine: är du knäpp, eller? Kungen struntar väl i oss.
Lara: Jaha, har du nåt bättre förslag då?
Jasmine: Näe…
Lara: Nej, då så, kom nu.
På väg ut
Jasmine: Ja, men var ligger slottet då?
Lara: Västermalm, tror jag. I Stockholm. Vi kan ta pendeln.

Scen 3 Poliserna

R: Det är för bedrövligt. Inte ett fall så långt ögat kan nå.
P Men vi hade ju ett fall idag!
Sh: Vadå?
P: Katt spårlöst försvunnen. Och vi hittade den. Igen.
R: Kallar du det för ett seriöst fall?
P: Men det hände i alla fall nåt. Och vi fick betalt!
Sh: Det är alltid Tant Gustafssons katt som försvinner.
P: Ja, vi får aldrig några andra fall.. (stå)
R: Vi har inte råd att betala räkningarna ens.
Duns.
Sh: Det var posten som kom.
R: Jag hämtar den. Det är väl bara räkningar. (ut)
Som jag trodde. Räkningar. Och tidningen.
P: Titta, det står om de där rika Gyllenknopps.
R: Få se. Jaha, det ha samlat in pengar till välgörenhet igen.
P: Välgörenhet. Då borde de ge pengarna till vår detektivbyrå!
R: Verkligen. Du. Vi kan ju fråga dem om vi kan få lite pengar! Om vi går till banken
idag. Kolla, det står här att de ska lämna in pengarna till banken kl.14!
P: Åh nej! Det är precis när jag ska till tandläkaren! Jag måste verkligen ta den tiden.
Jag har skitont i min tand.
R: Just ja. Och jag har lovat att hämta på dagis idag.
Sh: Okej. Jag kan gå dit själv!
R: Schysst!
P: Tack så mycket. Kom, så går vi och äter lunch!

Scen 4 Gyllenknopps och livvakter

Birgitta: Karl! Karl!
Karl: Va?
Birgitta: Karl, du tar väl Armanikostymen på dig idag?! Du vet att du kommer att synas
i media!
Karl: Jaja.
Birgitta: (till sim mops i handväskan) Och du mitt lilla hjärtegull ska få ha rosett på dig
dagen till ära! Sådär ja lilla hjärtat.
Karl: Här har jag pengarna.
Birgitta: Bra. Tänk att vi fick ihop så mycket, tack vare våra förmögna vänner. Men
Karl. Gylfen! Och vad har du på dig egentligen?
Karl: VA?
Birgitta: VAD HAR DU PÅ DIG?
Karl: Kläder.
Birgitta: Den där gamla trasan. Usch. Man får skämmas.
Karl: Jaja. Jag kan inte förstå varför du måste göra en sådan affär av att vi ska sätta in
pengarna på banken? Ringa TV och tidningar och hålla på. Usch.
Birgitta: Men snälla Karl, det begriper du väl att vi är samhällets förebilder? Alla borde
göra som vi och samla ihop pengar till välgörenhet. Tänk på alla stackars barn i Afrikat!
Karl: Jaja.

