Tjockisen

I en liten by utanför staden Hongkong bodde en man vid
namn Kevin Hart. Han var född år 1983. Han föddes i Los
Angeles men ﬂyttade dit för att jobba. Kevin bodde i ett
väldigt stort hus i ett väldigt dåligt område. Men huset var
ändå väldigt ﬁnt. Ett av landets största hus. Kevin hade
många livvakter. Det var för att han hade suttit i fängelse
en gång förr. Han var efterlyst och alla visste vart han var
men ingen vågade fånga honom. De visste att hans
vänner hade gjort någonting. Men det de inte visste var att
han egentligen knappt hade några vänner. Han hade två
väldigt bra vänner men den ena hade blivit mördat och
den andra hade han inte träﬀat på väldigt länge.
Egentligen hade väldigt många vänner men de var inte
riktiga vänner. Ena dagen kunde de vara bra vänner och
andra dagen skulle de svika en. Kevin jobbade väldigt ofta.
Han jobbade med att sälja olagliga saker tex knark. Det var
ett väldigt farligt jobb men han var inte väldigt smart i
andra ämnen förutom att lura folk på att betala mer än va
de skulle göra i hos någon annan. Så det var det enda
valet förutom typ gatsopare. Och han får väldigt mycket
mera pengar på detta jobbet som han jobbar.
Kevin hade ett smeknamn som var leoparden. Han
kallades leoparden för att han alltid var så snabb och kom
alltid undan. Han var landets största knarkförsäljare.
Kevins försäljarkompis bodde granne med honom. Han
hette Xin. Han var född här i byn och bodde kvar i byn. De
var ofta med varandra på jobbet och efter jobbet.

De var bra vänner. Kevin litade på Xin. Han trodde att Xin alltid
skulle ställa upp för honom. Men sanningen var att Xin aldrig
skulle ställa upp för honom. Utan Xin hjälpte polisen. Han tog
information från honom. Det var så hans förra vän mördades.
Han visste inte det men det var så att Xin hade berättat för
polisen var han bodde och polisen ville inte att Kevin skulle ha
någon för att hjälpa honom om polisen skulle lyckas fånga
honom.
Men Kevin hade aldrig nämnt den andra vännen. En dag när
Kevin var på hans anställares kontor så kom typ 40 polisbilar
som hade omringat honom. Det var ett högt hus. Huset låg
nära skogen. En hel polispatrull stormade in för att fånga
Kevin. Kevin var på våning 23 av 36 våningar. Det var glasrutor
som vägg mot marken. Det kom massa tankar genom Kevins
huvud. Han bestämde sig att han hellre skulle dö än leva hela
sitt liv i fängelset. Så han sprang men armbågen framför sig,
krossade glaset och hoppade ut. För Kevin kändes det som
om han var i luften ﬂera år men han var i luften ungefär i fem
sekunder. Han landade i en sopbil. I sopbilen fanns det massa
sopor som han landade på. Han ﬁck lite ont men skadade sig
inte allvarligt. Precis när han landade började sopbilen köra.
Den körde vid kanten av skogen så efter ett tag så hoppade
Kevin ut ur bilen och sprang så långt in i skogen han kunde
innan han inte längre kunde springa. Sedan, när han satt där
kom han på att han behövde hjälp.
Han tänkte på vem han skulle ringa och så kom han på att han
kunde ringa sin kompis som han inte hade träﬀat på
jättelänge.
Det var sedan highschool som han inte hade träﬀat honom.
Det var i USA som han hade gått i highschool. Kevin hade
ingen aning om hans kompis hade ﬂyttat eller om han bodde
kvar i USA.

Kevins kompis hette Joe. Om Joe bodde i USA så hoppades
Kevin ändå att han var på semester i något land som låg
närmare Hongkong.
Kevin mindes Joe som en väldig atletisk och snabb person.
Kevin tog fram sin mobil och ringde Joe. I början svarade han
inte men efter några gånger svarade han.
-Jag behöver hjälp snabbt, snälla hjälp mig, sa Kevin.
-Va, vad har hänt, sa Joe.
-Snälla bara hjälp mig, sa Kevin.
-Men vad har hänt, sa Joe.
-Vi har inte pratat på många år och det första du säger till mig
är att du behöver hjälp?! sa Joe.
-Ja, men detta är ett nödläge och jag behöver verkligen hjälp.
Jag kan berätta allt till dig om du kommer.
-Okej men vart är du? frågade Joe.
-Jag är i Hongkong, svarade Kevin.
-Hongkong!!! Vad gör du där? frågade Joe.
-Jag bor och jobbar i Hongkong, svarade Kevin.
-Vart är du? frågade Kevin.

-Jag är i Filippinerna, sa Joe.
-Så bra, ta nästa ﬂyg till Hongkong, sa Kevin.

Och det var vad Joe gjorde. Han kollade upp när nästa ﬂyg till
Hongkong var och så köpte han biljett. Det var bara
envägsbiljett och den kostade 537 kr. Flyget gick om en och en
halv timme. Så Joe körde direkt till ﬂygplatsen. Han gick förbi
alla säkerhetskontroller och hann precis till ﬂygplanet. Det
skulle ha tagit ungefär tre timmar om allt skulle gå bra. Men
allt gick inte bra. Efter ungefär halva vägen så gick någonting
sönder så de landade. En timme gick, ingenting hände. Två
timmar gick och ﬂygplanet var fortfarande inte reparerat.
Kevin började bli orolig. Han var helt själv i en skog men en hel
polispatrull jagade honom. Han hade sprungit längre in i
skogen och hittat ett helt tomt hus. Han gick in i huset och
ringde Joe. Joe svarade. Kevin frågade:
-Vart är du?
Joe berättade allt som hade hänt. Om hur ﬂygplanet gått
sönder och att de inte hade lyckats laga ﬂygplanet än. Kevin sa
till Joe att ge telefonen till någon som jobbade där. Och Joe
gjorde vad Kevin sa till honom att göra. Kevin började prata
med jobbaren.
-Hej jag heter Kevin och bor i Hongkong. Du vet troligen vem
jag är och skynda på med att laga ﬂyget för annars kommer
jag ﬂyga till dig och någonting dåligt kommer hända, sa Kevin.

-Jag skyndar mig. Flygplanet kommer vara färdigt när som
helst, sa jobbaren med en darrig röst.
-Vad bra, om du inte lagar ﬂygplanet snabbt så kommer jag, sa
Kevin och la på.
Jobbaren var väldigt skrämd för han visste vad Kevin kunde
göra. Han gick och lämnade mobilen till Joe och så började han
laga ﬂygplanet. Han lagade ihop det på ca 10 minuter.
Efter att ﬂygplanet var lagat gick det bra att ﬂyga. Joe landade
på ﬂygplatsen och ringde Kevin. Joe frågade vart han var. Kevin
svarade att Joe skulle gå till kontoret och ringa honom när han
hade kommit fram till kontoret. Det tog lång tid att gå dit för
att Google maps visade fel väg. Han ﬁck fråga många olika
personer och till slut efter många omvägar kom han fram. När
han var framme ringde han Kevin och frågade vart han skulle
gå. Kevin sa att han skulle gå in i skogen.
Varför?! frågade Joe.
Bara gör det, sa Kevin.

Joe gick in i skogen. Men skogen var jättestor och Joe hade inte
en chans att hitta honom inne i den stora skogen. Men då såg
han en polis så han gick till polisen och frågade om han visste
vart Kevin var. Och då frågade polisen varför han undrade. Joe
svarade och sa att de var vänner.

Så polisen grep honom och körde till polisstationen med
honom. De tog hans mobil och kollade hans kläder så att han
inte skulle ha något vapen. Sen slängde de in honom i ett
isolerat rum. Joe fattade inget för han hade ingen aning om
vad Kevin gjorde. Efter ett tag ringde Kevin till Joes mobil.
Polisen svarade. Kevin märkte att det inte var Joe. Nu kunde
polisen se vart Kevin var för tillfället så Kevin lämnade sin
mobil och ﬂydde. Han sprang en stund men sen kom han på
att han inte kunde springa ut ur skogen för där hade polisen
fångat honom men han kunde egentligen inte stanna kvar i
skogen. Men han sprang en stund och så hittade ett lite gömt
ställe och så satte han sig ner. Han hade hela tiden haft med
sig sin väska. Där inne fanns lite mat och dricka. Han hade
med sig det varje dag ifall detta skulle hända som det nu
gjorde. Efter att han hade ätit somnade han.

Nästa morgon vaknade han på samma ställe. Han hade
ingenstans att ta vägen så han bara satt kvar där. Men efter ett
öar timmar hittade polisen honom. De grep honom och tog
honom till fängelse. Det var rättegång och till slut ﬁck han 35
års fängelse. Joe ﬁck fem års fängelse för att han försökte
hjälpa en brottsling.

Två månader senare
Kevin hade kommit på en plan och under veckan tänkte de ﬂy.
Men de visste att att det skulle bli jättesvårt att ﬂy med Joe. För
Joe hade blivit riktigt tjock och långsam.

Så polisen grep honom och körde till polisstationen med
honom. De tog hans mobil och kollade hans kläder så att han
inte skulle ha något vapen. Sen slängde de in honom i ett
isolerat rum. Joe fattade inget för han hade ingen aning om
vad Kevin gjorde. Efter ett tag ringde Kevin till Joes mobil.
Polisen svarade. Kevin märkte att det inte var Joe. Nu kunde
polisen se vart Kevin var för tillfället så Kevin lämnade sin
mobil och ﬂydde. Han sprang en stund men sen kom han på
att han inte kunde springa ut ur skogen för där hade polisen
fångat honom men han kunde egentligen inte stanna kvar i
skogen. Men han sprang en stund och så hittade ett lite gömt
ställe och så satte han sig ner. Han hade hela tiden haft med
sig sin väska. Där inne fanns lite mat och dricka. Han hade
med sig det varje dag ifall detta skulle hända som det nu
gjorde. Efter att han hade ätit somnade han.

Tre dagar senare

Nästa morgon vaknade han på samma ställe. Han hade
ingenstans att ta vägen så han bara satt kvar där. Men efter ett
öar timmar hittade polisen honom. De grep honom och tog
honom till fängelse. Det var rättegång och till slut ﬁck han 35
års fängelse. Joe ﬁck fem års fängelse för att han försökte
hjälpa en brottsling.

När Kevin kom tillbaka till fängelset var han väldigt arg på Joe.
Men Joe fattade ingenting. Han var bara glad att han hade fått
två år mindre fängelse. Efter ett tag försökte Kevin ﬂy igen men
denna gången själv. Men Joe såg allt och när polisen frågade
Joe om han visste något sa han vad han såg och vart Kevin
gick. Eftersom Joe hade uppfört sig bra och också berättat allt
så var han släppt från fängelset.
På något sätt lyckades Kevin ﬂy från fängelset efter ungefär ett
år. Joe hade bosatt sig i Kevins hus. Kevin ringde Joe och
frågade honom om han kunde köra honom någonstans. Joe
svarade ja.

Två månader senare
Kevin hade kommit på en plan och under veckan tänkte de ﬂy.
Men de visste att att det skulle bli jättesvårt att ﬂy med Joe. För
Joe hade blivit riktigt tjock och långsam.

Nu var det dags. De hade snott en kniv från när de hade
trädslöjd. Så planen var att göra ett hål, gå ut och ringa Joes
kompis som bodde där och be honom köra dem till
Filippinerna. Så när alla stod kö för att få mediciner som de
behövde smet de ut när ingen poliser såg. De gjorde ett hål i
staketet och Kevin hade gått ut. Det var då poliserna märkte
att de var borta. Joe försökte gå ut ur hålet men fastnade i
hålet. Han var för tjock. Kevin visste att poliserna snart skulle
komma så han gick själv. Polisen kom så småningom och tog
Joe. De frågade honom vart Kevin var och Joe hade också blivit
lite dum i huvudet så han berättade allt. Vart han skulle och
vad han skulle göra. Joe skulle också ha fått 10 extra år i
fängelset men inställer ﬁck han två år mindre. Eftersom Joe
berättade allt så hittade polisen snabbt Kevin.

Men innan Joe hade kommit fram ringde polisen
honom och frågade om Kevin hade ringt honom.
Han svarade ja och berättade vart Kevin var.
Polisen lyckades gripa honom igen och nu hade
Kevin bestämt sig att han aldrig skulle fråga om
hjälp från Joe. Speciellt om han någonsin
lyckades ﬂy igen. Men det hade varit väldigt,
väldigt svårt för han var i en isoleringscell. Och
han lyckades aldrig ﬂy igen. Och att han inte var
fri var bara på grund av Joe. Och nu levde Joe ett
väldigt bra liv med massa pengar och vänner.
Han hade också fått en familj med två barn.
Barnen hette Jan och Patrick. Joes fru hette
Rachiel. När barnen hade vuxit upp hade båda
blivit framgångsrika sportsmän. Jan var en
fotbollsspelare som spelade i Juventus och
Patrick var en basketspelare som spelade i
Oklahoma city.

