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Misslyckad rånare såg
rött
51-åringen gick in på Pressbyrån vid Valand. Avsikten
var att råna kiosken.
När mannen lommade ut igen var han rödmålad i hela
ansiktet och över halva kroppen.

Den kvinnliga expediten utsattes för ett knivöverfall på sin arbetsplats redan 2006. Hon
ville absolut inte att det skulle inträffa igen.
I somras fick hon emellertid ett ovälkommet besök av 51-åringen. Mannen, som umgås i
missbrukarkretsar, trängde sig in bakom disken och knuffade upp kvinnan mot väggen.
Enligt offret, och två vittnen, sade han:
- Ge mig pengarna. Annars kommer du att få ångra dig.
Det unga affärsbiträdet trotsade sina panikkänslor och sträckte sig efter en burk som stod
inom räckhåll. Den innehöll produkten Bodyguard självförsvarsspray.
- Jag ropade till flickan att "spraya honom, tryck då", berättar en av de kunder som befann
sig i närheten.
Och det gjorde expediten. Två eller tre gånger.
- Jag var fruktansvärt rädd och säker på att han hade ett vapen i rockärmen, betonar den
unga kvinnan.
Den överraskande grundmålningen resulterade i att 51-åringen ryggade tillbaka och
försvann. Mannen satt i en taxi utanför butiken när polisen anlände.
Den misstänkte var inte särskilt svår att identifiera:
- Han var full med färg, rejält röd i ansiktet och på kläderna, konstaterar en av som
förhörts i utredningen.
51-åringen nekade inledningsvis till brott. Han menade att han bara var inne för att köpa en
läsk eller möjligen en chokladbit och i övrigt inte minns vad som hänt.
Mannen utesluter dock inte ansvaret för rånförsök:
- Det kan ha blivit en kortslutning i hjärnan på mig, med en blandning av värktablett och
alkohol. Ja, det kan ha blivit så, säger han.
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