
– Bankvalvet är sprängt! Kom och kolla igenom övervaknings-
filmerna klockan åtta!

Polischefen såg otålig ut, trots att detektiv Klara Rallt var 
punktlig. Han hade glömt att ställa om klockan till vintertid, 
visade det sig.

Bomben hade sprängts på natten, när ingen var på banken. 
Det märkliga var att inget var stulet. På filmerna från det senaste 
året syntes tre kända kassaskåpssprängare. Kent Kanon passerade 
i sakta mak en vecka innan sprängningen. Birgitta Boom syntes 
många gånger på banden, den sista samma dag som sprängningen. 
Hon bar på matkassar. Sven Spräng var med en gång i slutet av 
sommaren. Och så nu, en timme efter sprängningen. Han vände 
utanför banken så fort han såg polispådraget.
– Har du inte listat ut det än? sa Klara triumferande till polis-
chefen som kliade sig i huvudet.

Svar : Sven Spräng gjorde det. Han måste ha placerat ut en tidsinställd bomb redan i somras, men glömt att 
räkna med vintertiden (en timme bakåt) på bombklockan. Birgitta Boom med matkassarna bodde helt enkelt 
bara i närheten.

Bankbomben
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Direktör g. ODis var förtvivlad. Det hade varit inbrott i godis-
fabriken och hela årets tillverkning av kola var borta.
– Ta det lugnt och förklara nu vad som har hänt, sade Klara 
Rallt.

Direktör Odis hade kommit först till jobbet för att börja 
paketera kola, men upptäckte att allt godis var borta. Tjuvarna 
hade tagit sig in genom fönstret och tagit med sig alla säckar 
utom en.
– Hmmm, jag tror att jag har löst fallet. Följ med här, jag tror 
att du är tjuven, sade Klara och pekade på Odis.

Tom i kolan?

Svar : Om tjuvarna hade slagit sönder fönstret borde några glasbitar ha hamnat på golvet. 
Dessutom är säckarna alldeles för stora för att få ut. Någon måste ha tagit hand om säckarna 
på insidan. (Och ser det inte ut som kolafläckar på Odis kostym?)
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