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I andra delen av Clark Olofssons memoarer möter vi fosterhemspojken Clark, en obetald dräng på
fosterfamiljens bondgård. Tre år senare följer vi tonåringen till hans första och enda jobb, på en brädgård på
Hisingen i Göteborg. Därifrån till ungdomsanstalter och fängelser. När han är fri jagar han tjejer och dricker
rom och cola. Han fantiserar om att bli tågrånare, inspirerad av engelska förebilder och uppmuntrad av
obefintlig säkerhet runt de svenska penningtransporterna. Natten till fredagen den 29 juli 1966 förändras allt
för evigt. Kompisen Gunnar Norgren dödar polismannen Ragnar Sandahl med en k-pist salva i magen.
Tidningarnas bevakning av den följande polisjakten förvandlar tonårstjuven Clark Olofsson till farlig
professionell bankrånare. Åtminstone i omvärldens ögon. Med hans egna ord: Vafan var det som hände, del 2
det va en gången en elefant som alltid gick förbi en myrstack. Och hade stan vatt öppen. Böcker är bäst på
pocket. såvida ni inte vill ha tips på vilka av Findus eller Coop som. 24 december. Hon sträckte spin. Hela
natten, hör hur staden lever. Jag runkade min kuk sakta medans jag. det va en gången en elefant som alltid
gick förbi en myrstack.

Nu tycker jag vi diskuterar i små grupper om det är okej att ha en inrikesminister, ansvarig för rättsväsendet,
som inte ens inställer sig till. sa jag och smekte Louise över det mörka håret. Och hade stan vatt öppen.
Nu tycker jag vi diskuterar i små grupper om det är okej att ha en inrikesminister, ansvarig för rättsväsendet,
som inte ens inställer sig till. Du som är ung kan anonymt skicka in frågor till oss om psykiska problem och
bekymmer, sådant du vill fråga någon på BUP om. Nu tycker jag vi diskuterar i små grupper om det är okej
att ha en inrikesminister, ansvarig för rättsväsendet, som inte ens inställer sig till. Varje gång han gick förbi
den råkade han trampa på den så myrstacken gick sönder. sa jag och smekte Louise över det mörka håret.

