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FORORD

I 1997 var jeg krimireporter for Charlotte Observer. Et par år ef-
ter, at jeg var blevet færdig på universitetet, lykkedes det en ban-
de fra North Carolina at slippe af sted med 17 millioner dollars
ved et temmelig ugennemtænkt kup mod værditransport�rmaet
Loomis, Fargo & Co. Da de blev arresteret i 1998, og deres for-
blø�ende eskapader kom frem, gik jeg ud fra, at jeg aldrig ville op-
leve noget lignende i min karriere. Det har indtil videre holdt stik.

Jeg siger ikke, at der ikke er sket meget i min karriere siden da.
Som journalist har jeg dækket genoptællingen ved præsidentvalget
i 2000, 11. september og de mange følger der af, pavens begravelse
og den efterfølgende konklave i 2005. Modsat disse begivenheder
vil kuppet nok næppe ende i historiebøgerne, men takket være
dets dumdristige karakter og de mange fascinerende skæbner, der
knytter sig til det, har det en helt særlig plads i 1990’ernes ameri-
kanske kriminalhistorie.

Men i forbindelse med disse nationale og internationale histo-
rier var jeg ofte bare én af mange journalister med en notesbog,
og jeg manglede ofte særlig adgang til information. Loomis Fargo
var anderledes.
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Som chefreporter på sagen for den største avis i Carolina staterne,
arbejdede jeg længe på at opdyrke kilder, der kunne hjælpe mig
med at fortælle den mest fyldestgørende historie. I skarp konkur-
rence med lokale og nationale journalister, især fra Gaston Gazette,
var jeg den første til at ska�e dybdegående interviews med både
de sigtede, enten i fængslet eller i deres hjem, og med sagens ef-
terforskere, som kunne kaste lys over alle detaljer i opklaringsar-
bejdet. Det meste af den afgørende information, som jeg �k ud af
disse individuelle interviews, blev holdt op mod interviews med
andre mennesker, og ved de få lejligheder, hvor informationerne
var modstridende, tyede jeg til o�entligt tilgængelige juridiske do-
kumenter og yderligere interviews.

Mit arbejde udmøntede sig i en artikelserie i �re dele i Charlotte
Observer, og den blev senere trykt i Washington Post. Denne bog er
et produkt af mange, mange �ere timers arbejde.

Gennem årene er Loomis Fargo kuppet aldrig blevet glemt. Så
sent som i 2014 blev der produceret en dokumentar�lm, og her i
2015 er Hollywood også hoppet med på vognen. Det er let at for-
stå, hvad der drager. Det er en gribende fortælling om griskhed,
knuste drømme og sort uheld; en historie, der ansporer læserne til
at grine højlydt og vende det hvide ud af øjnene det ene øjeblik,
for derefter at sætte sig i personernes sted og overveje, om man selv
ville have handlet anderledes. Jeg håber, I kan lide den.
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INDE I BOKSEN

“Du skal ikke snyde os,” sagde kvinden i telefonen til David
Ghantt. “Du kan ikke bakke ud nu. Steve er en fyr, man skal tage
alvorligt.”

David var ikke vild med hendes tone. Hvordan kunne hun
lægge pres på ham? Steve var en fyr, man skulle tage alvorligt? Det
var David selv, der kun var timer fra at begå den mest dristige
handling i sit liv, og hun himlede op om, at man skulle tage Steve
alvorligt?

Han smækkede vredt røret på hos Loomis, Fargo & Co. – hans
snart tidligere arbejdsgiver i Charlotte, North Carolina. Klokken
var 14.00 den 4. oktober 1997, og anspændtheden tog til mellem
to af bagmændene bag det, der skulle blive det næststørste kup i
amerikansk historie.

Kvinden i telefonen var Kelly Jane Campbell, og David var
vildt forelsket i hende. Hun havde attitude. Gåpåmod. En tato-
vering af en papegøje på sin højre ankel. Hun var 1,70 meter høj,
lyshåret og havde arbejdet sammen med ham hos Loomis i cirka
et år, indtil hun i 1996 fandt et andet job. Men de havde holdt
kontakten, og nu skulle de til at begå en forbrydelse, man sjældent
havde set mage til.
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Efter at have lagt på vendte David tilbage til arbejdet. Den
eneste, der var på arbejde ud over ham selv den dag, var en ny
medarbejder, som David skulle oplære i at håndtere og levere store
mængder kontanter. Loomis Fargo, landets største private værdi-
transport�rma, brugte armerede vogne til at transportere hund-
redvis af millioner dollars om dagen for banker og andre virksom-
heder. De påfyldte bankautomater og opbevarede kontanterne i
Loomis’ eget boksrum, indtil det var tid til at �ytte dem.

Den nye medarbejder kendte endnu ikke procedurerne, hvil-
ket David havde i sinde at drage fordel af. Klokken 14.40 ringede
telefonen; det var Kelly igen. “Det skal nok gå alt sammen,” sagde
hun. Planen var uændret, men David var stadig sur. “Bare husk
Steve på, at jeg måske også kan skabe problemer,” sagde han. Da
han havde fået luft for sin irritation, faldt han lidt til ro, og de
talte om planen igen. David sagde, at Kelly var nødt til at køre
hen til Loomis inden røveriet samme aften for at hente en taske i
hans pickuptruck. I tasken lå hans mobiltelefon og en pistol. Han
sagde, at han kunne sende den nye medarbejder hjem omkring
klokken 18.00, og at han skulle bruge en times tid til at �ytte alle
pengene over i en af Loomis’ kassevogne.

“Ved du, hvor meget der er?” spurgte hun.
“Omkring 14 eller 15 millioner,” svarede han.
Da de havde lagt på, ringede hun til hans personsøger og ind-

tastede cifrene 1-4-3, hvilket er koden for I love you, baseret på
antallet af bogstaver i hvert ord.

Kelly havde luftet idéen for David om sommeren, vel vidende,
at han var forelsket i hende, og hun havde fået ham overtalt ved
at love, at de ville få hjælp fra en af hendes lyssky venner med for-
bindelse til ma�aen. Vennen var Steve Chambers, og Kelly havde
fortalt, at han var velbevandret i den kriminelle verden. David og
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Steve havde aldrig mødt hinanden – David kendte ikke engang
Steves efternavn – men Steve havde allerede ska�et ham en falsk
fødselsattest og CPR-nummer, som han kunne bruge efter kup-
pet. David og Kelly var kørt op til Rock Hill i South Carolina og
havde brugt dokumenterne til at få lavet en falsk identitet, som
David skulle bruge senere.

Grunden til, at David ikke kendte Steves efternavn, var, at de
ikke skulle kunne stikke hinanden til politiet eller FBI i tilfælde af,
at de blev fanget. De var ikke de mest garvede forbrydere, og de
havde hentet inspiration i Hollywoods gengivelser af forbrydelser
– i �lmen Håndlangerne, som nu var fem år gammel, kendte per-
sonerne kun hinanden som mr. Pink, mr. Blue, mr. Orange, mr.
Blonde.

Selve forbrydelsen krævede dog ikke Hollywoods fantasi. Da-
vid skulle simpelthen bare tømme boksrummet og a�evere pen-
gene til de to andre. Byttet ville senere blive delt imellem David,
Kelly og Steve. Davids andel skulle sendes til Mexico, hvor han
havde planer om at gemme sig, indtil Kelly skulle gøre ham sel-
skab.

Davids forestilling om, hvad der skulle ske, stammede rent fak-
tisk mere fra bøger end fra �lm. Som barn havde han foretruk-
ket at læse frem for at dyrke sport, og som voksen ville han sige,
at selvom han ikke anede, hvem der spillede på hvilket hold, så
kendte han som barn navnet på den egyptiske dødsgud. Som vok-
sen foretrak han Shakespeare, Tom Clancy og alt, hvad han kunne
�nde, om FBI.

Han havde rent faktisk lige læst en bog om FBI og følte, at han
havde fået indsigt i bureauets efterforskningsteknikker, en indsigt,
som han mente ville hjælpe dem. Dette var �ere år før op�ndel-
sen af iPhone og intensiveringen af den elektroniske overvågning
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i kølvandet på 11. september, og o�entlighedens viden omkring
denne form for overvågning var ikke særlig udbredt. David havde
sagt til Kelly, at de måtte være påpasselige med, hvordan de brugte
pengene, fordi FBI kunne spore mistænkte personers bankaktivi-
teter elektronisk.

“Det første år efter en forbrydelse er de virkelig grundige og har
mellem seks og ti agenter på sagen,” havde han sagt. “Men efter et
år skærer de det ned til to agenter. Og efter to år ligger der kun en
sagsmappe. Hvis vi kan vente et år eller to med at bruge pengene,
så kan det rent faktisk lykkes.”

Det var på lang sigt. Et mere presserende problem var at ska�e
hjælp til at �ytte pengene til at sikkert sted lige efter kuppet. Da-
vid vidste, at dette var vigtigt. Han havde fulgt med i nyhederne
om, hvordan en mand fra Florida skamløst havde begået det stør-
ste røveri fra et værditransport�rma i USA’s historie. Det var en
enspænder ved navn Philip Noel Johnson, der også havde arbej-
det for Loomis. Han havde stjålet 18,8 millioner dollars tidligere
samme år, blot for at blive fanget i august – fem måneder senere.
Han blev taget, da han forsøgte at krydse grænsen fra Mexico til
Texas for at hente nogle af de stjålne penge, som han havde gemt i
et skur i bjergene i det vestlige North Carolina. En toldinspektør,
der stillede rutinespørgsmål til buspassagerer, var blevet mistænk-
som, da hun syntes, hans svar mindede om Jon Lovitz’s lystløg-
nerkarakter fra comedyshowet Saturday Night Live. Da hun havde
spurgt om Johnsons formål med rejsen, havde han sagt: “Besøg
hos nogle venner.” Toldinspektøren havde gentaget: “Besøg hos
nogle venner?” og Johnson havde svaret: “Ja, det er korrekt. Besøg
hos nogle venner.” Og sådan blev Philip Noel Johnson fanget.

“Problemet var, at han gjorde det alene,” havde David fortalt
Kelly. David, som havde taget ved lære af Johnsons fejltrin, havde
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planer om at efterlade de stjålne penge hos sine kumpaner, mens
han selv �ygtede til Mexico. Derefter ville han få størstedelen af
sin andel sendt over grænsen. Hvis det ikke kunne lade sig gøre,
kunne han altid vende tilbage til USA senere med en ny identitet.

David skød på, at de havde cirka femog�rs procents chance for
succes. En sikkerhed, der udsprang ikke blot af hans egen evne til
at planlægge, men også af hans følelser for Kelly. Han havde i sinde
at forlade sin kone til fordel for hende, og Kelly, der også selv var
gift, lod ham tro, at hun ønskede det samme. Planen var, at hun
skulle �ytte til Mexico for at være sammen med ham efter kup-
pet. De havde ikke været i seng sammen, men han var klar til at
binde sig. Deres eneste intime kontakt havde været et kys en aften
i midten af september, da de havde parkeret hendes bil på en mark
bag ved en skydebane i Gaston County for at diskutere planen og
deres chance for succes.

På det tidspunkt havde Kelly og David kendt hinanden i to år.
De havde mødt hinanden en af hendes første dage hos Loomis i
december 1995. Han var kommet hen til hende inden for indheg-
ningen, der omringede bygningen, og havde �irtende sagt: “Hvis
du giver en cigaret, vil jeg gerne være venner med dig.”

“Jeg har ikke brug for �ere venner,” havde hun svaret. “Men du
må godt få en cigaret.”

David syntes, hun var skøn. Han kunne tale med hende om
alt, selv ting han ikke kunne tale med sin kone om. Stockcarløb.
Firhjulede motorcykler. Om, hvordan han følte sig forbigået i li-
vet. Om problemer med konen. Og Kelly syntes, at han var sjov.

Udover kysset i bilen få uger inden kuppet havde Kelly sørget
for at forholdet forblev platonisk. Hun var stoppet hos Loomis i
november 1996 for at tage et job som sikkerhedsvagt et andet sted.
Efter det snakkede hun og David en gang imellem i telefon. Deres
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mest alvorlige snak havde de en eftermiddag i august 1997, efter at
Kelly havde ringet til hans personsøger, mens han var på arbejde.
De snakkede om hans job, hans liv og hans ægteskab. De jokede
om Loomis, og om, hvor let det ville være at stjæle fra �rmaet.

Loomis’ medarbejdere talte ofte om at stjæle fra �rmaet. For
folk, der tjener 8,15 dollars i timen – Davids løn – forekommer
det naturligt at lave sjov med det. Men denne gang lavede Kelly
ikke sjov. “Tænk lige over det,” sagde hun. “Hvad skulle der til,
for at du ville gøre det?” Over de næste to uger tænkte David over
det. Han boede sammen med sin kone, Tammy, i en beboelses-
vogn og længtes efter sin barndoms middelklasselivsstil, der nu
virkede luksuriøs – som et luftkastel. Som barn var Davids familie
i Disney World, de sendte ham på en religiøs privatskole og hand-
lede steder, han aldrig ville have råd til nu. I sin ungdom havde
hans mor taget ham med til stormagasinet Sears og i J.C. Penney,
men som voksen handlede han i Walmart. Og selvom han vidste,
at der ikke var noget galt i det, drømte han om, at have råd til
mere.

Han måtte endda være påpasselig, når han handlede i super-
markedet. Han og Tammy havde ugentligt kun råd til et eller to
måltider, som han virkelig kunne lide, men resten af tiden stod
den på hotdogs eller færdigretter. Han havde kun et lille beløb til
tøj, selv til arbejdsstøvler; for nylig havde han måttet i syv forskel-
lige butikker for at �nde et par, han havde råd til. Rundt omkring
ham var økonomien i Charlotte i rivende udvikling, men han følte
sig udenfor – forbigået.

Det virkede så uretfærdigt. Han arbejdede hårdt, var rimelig
kvik og havde bestået sin high school-eksamen. Han havde meldt
sig til militæret og �k en ‘ærefuld hjemsendelse’, men på grund af
nedskæringer i forsvarsindustrien havde han ikke været i stand til
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at �nde et godt job. Og uden en college-eksamen var hans mili-
tæruddannelse utilstrækkelig på 1990’ernes arbejdsmarked.

Siden da havde han haft det ene lavtlønnede job efter det andet.
Efter at have giftet sig med Tammy i 1992 arbejdede han i Hilton
Head lufthavn i South Carolina med at fylde brændstof på �yene.
I 1994 �yttede de til Gastonia i North Carolina, hvor de begge
var vokset op, og David fandt et job som ga�eltruckfører. Senere
samme år så han en jobannonce fra Loomis Fargo. Han fandt sit
bedste par jeans, en skjorte og sit pæneste par cowboystøvler frem.
Supervisoren kunne lide ham og gav ham jobbet.

I Gastonia løb David indimellem ind i gamle kammerater fra
high school. De havde aldrig slået ham som værende særligt be-
gavede, og alligevel syntes deres liv lettere og bedre end hans eget.
Han forstod ikke, hvad der gjorde forskellen; hvorfor han ikke selv
havde større succes, hvorfor han ikke i det mindste kunne formå
samme økonomiske stabilitet som sin far, der havde tjent en ud-
mærket løn som lastvognschau�ør. Hvis den amerikanske drøm
involverede at skabe et bedre liv end ens forældre, udlevede David
det amerikanske mareridt. Følelsen af uretfærdighed plagede ham
og blev vækket af Kellys spørgsmål. Han havde fortjent bedre. At
stjæle fra Loomis Fargo kunne gøre ham rig, hvis han slap godt fra
det. Han kunne endda blive berømt.

Det ville selvfølgelig være en radikal afsked med hans nuvæ-
rende tilværelse, og tanken om hans kone og forældre �k ham til at
tøve. Han vidste, at det ville betyde, at han måtte forlade Tammy.
Hans vidste, at hans mor ville blive chokeret og forfærdet. David
havde altid været en sød dreng. Han klarede sig udmærket i skolen
og havde højst været et mindre forstyrrende element og en spas-
mager. Det værste, han nogensinde havde gjort som teenager, var
at stjæle et mobilt toilet sammen med en ven, binde det fast til
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en pickuptruck og køre rundt i et kvarters tid. Derefter leverede
de det tilbage. En anden gang, i juleferien engang i slutningen af
80’erne, havde David og nogle venner plantet alle områdets kas-
serede juletræer i en nabos forhave. Hvis en drengestreg virkede
farlig, bakkede David ud. Da nogle venner stjal et stopskilt fra et
tæt befærdet vejkryds, �k David dem til at stille det tilbage.

Men med Kellys nye idé på bordet blev han opmærksom på
�ere dystre realiteter. Han hadede sit job og sine chefer, han havde
mistet troen på sit ægteskab, han ville aldrig stige i graderne hos
Loomis, og han havde ikke råd til at sige op for at gå på college.
Han indså, at hans liv ikke ville blive bedre, medmindre han gjor-
de noget drastisk.

Han overvejede for og imod idéen om kuppet i perioden fra
slutningen af august til midten af september. Og så en dag, mens
han gennemgik sit og Tammys kreditkortudtog, gik det op for
ham, at selv, hvis de kunne betale de faste månedlige afdrag, ville
det tage dem tredive år at betale gælden tilbage. Tredive år! Og de
havde dårligt nok råd til minimumsafdragene på grund af alle de
øvrige regninger, så som elektricitet, telefon, bilforsikring. I det
øjeblik besluttede han at springe til, hvis Kelly ringede igen.

Hun ringede et par dage senere, omkring den 16. september.
“Hvad skal der til for at overbevise dig?” spurgte hun igen.

“Jeg skal have hjælp til at �ytte pengene, til at få lavet nyt ID
og til at komme ud af landet,” sagde han.

“Seriøst?” Hun lød skeptisk.
Han svarede, at han var helt seriøs.
“Jeg har en ven, der kan ska�e dig nyt ID,” sagde hun.
Og med det var David en aspirerende kriminel.
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Hans vagt den 4. oktober varede længere end forventet på grund af
forsinkelser ved afhentninger og leveringer. Kort inden han havde
fri, lod David listigt døren til boksrummet stå på klem. Den nye
medarbejder vidste ikke, at han skulle tjekke, om den var lukket.

De forlod depotbygningen, og David satte sig i sin bil og røg
en cigaret. Han vinkede til den nye medarbejder, der kørte hjem.
Omkring klokken 18.40 gik han ind igen.

Det store boksrum var et armeret gråt rum, bredere end det var
langt, med hylder, skabe, borde og �ere små vogne proppet med
plastindbundne pengebundter. Bygningen var lavet således, at de
armerede vogne kunne køre ind og parkere lige ved boksrummet.
På den måde kunne folk udenfor ikke se pengene blive læsset ind
i vognene. Som forberedelse til sin plan havde David bakket en
af �rmaets umærkede Ford Econoline kassevogne op til boksens
indgang og åbnet vognens bagdør.

Den forestående opgave ville ikke blive let. En del af pengene
var allerede stablet på de små vogne inde i boksrummet, da David
begyndte, men der var mange bundter på hylderne og gulvet, og
de var tunge. David var tynd – 1,85 meter høj og vejede 75 kg –
og det var udmattende at læsse seddelbundterne på den lille vogn,
skubbe den hen til døråbningen og tømme indholdet ind i kasse-
vognen.

Han nøjedes ikke med et enkelt læs. Mens sveden dryppede
fra hans røde hår, fyldte han endnu en vogn og gentog processen.
Klokken passerede 19.00 og 19.20. Kelly ringede til Davids mo-
biltelefon for at spørge, hvor fanden han blev af, fordi hun og de
andre ventede udenfor.

“Jeg har travlt,” sagde han. “Jeg har ikke tid til at tale. Jeg er
nødt til at løbe.” Han vidste godt, at de stod og ventede nervøst
udenfor, men han vidste også, at han ikke ville standse, før han
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havde stjålet det hele. Det var der ingen grund til, mente han. I
det store hele ville en fængselsdom for at have stjålet 20 millioner
dollars ikke være meget værre, end hvis man havde stjålet en halv
million – måske et par ekstra år bag tremmer. Tilliden mellem
ham og hans arbejdsgiver ville blive brudt, uanset om han stjal et
mindre beløb eller �ere millioner. Det drejede sig ikke om, hvor
meget man stjal, men om, at man overhovedet havde stjålet til at
starte med.

Hvert vognlæs indeholdt omkring 2 millioner. Det tog David
syv-otte minutter at stable, skubbe og tømme læsset ind i kasse-
vognen, og der var nok til at fylde omkring otte trækvogne. Han
blev ved, indtil boksen var tom.

Nu var klokken 19.45, alle pengene var endelig læsset ind i bi-
len, og han kunne tage en pause og hvile sine ømme muskler. Men
han var ikke færdig. Han lukkede døren til det tomme boksrum
og satte timeren, så den ikke kunne åbnes i to eller tre dage. Han
stjal begge sæt nøgler til boksrummet og skyndte sig ind på che-
fens kontor, hvor der stod de tre skærme og to videomaskiner, der
var koblet til sikkerhedsovervågningen. David vidste godt, at hans
chefer ville være klar over, at han havde været på arbejde den dag,
og at han var forsvundet, men hvis der ikke var nogen videoopta-
gelse, ville de måske tro, at han var blevet truet eller taget til fange,
eller endnu bedre, slået ihjel. Han skubbede de to videobånd ud
med optagelserne af tyveriet og tog dem med sig.

Han ringede til Kelly for at sige, at han var på vej, og hoppede
ind på førersædet af den fyldte Loomis kassevogn. Planen var, at
han skulle køre ud gennem bygningens elektroniske bagport, som
bestod af horisontale metalplader, der åbnede ved et tryk på en
knap. Det burde have været pærelet, men af en eller anden årsag
ville den ikke åbne.
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Han spærrede øjnene op og snappede efter vejret. Det gik op for
ham, at noget så simpelt som en defekt port kunne ødelægge hele
deres plan. Han havde allerede gjort rigeligt til at blive fyret og ar-
resteret, selv hvis porten forhindrede ham i at �ytte pengene uden
for bygningen. Han forsøgte at åbne porten igen, men uden held.

Han ringede til Kelly, og en plan B tog form: Han skulle køre
ud gennem hovedporten i stedet. Det var ikke lige så e�ektivt som
originalplanen, for nu skulle han også igennem et trådhegn, der
omringede den del af bygningen. Derudover ville han være nødt
til at �ytte to andre Loomis kassevogne, der var parkeret inde i
bygningen og blokerede vejen. Han steg ind i den ene vogn, dre-
jede nøglen og kørte et par meter, så der var fri bane. Derefter
gjorde han det samme med den anden.

Han sukkede dybt, da hovedporten åbnede. Så kørte han kasse-
vognen ud på den anden side og steg ud for at åbne porten i tråd-
hegnet. Men han �k ikke noget forærende. Nu voldte trådhegnet
problemer, og han kunne ikke åbne det. Han hev og sled, mens
Kelly og de andre, der holdt og ventede i to biler, kiggede på og
rystede på hovederne.

Efter nogle minutter, der virkede som �ere timer, �k han hjælp
fra uventet kant. En sorthåret mand hoppede ud af en Mazda 626
og gik hen til porten, mens han vendte sig væk, så David ikke
kunne se hans ansigt. David tænkte på, om det mon kunne være
Steve.

Der var ikke tid til at blive introduceret. Manden hjalp David
med at få porten op. David kørte kassevognen ud på gaden, og
manden skyndte sig tilbage til Mazdaen, hvor en anden, større fyr
ventede. Kortegen med de tre biler var klar til afgang. Kelly førte
an i sin pickup, David fulgte efter i Loomis kassevognen, og Maz-
daen dannede bagtrop.
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De kørte ned ad Suttle Avenue og passerede Bryant Park. På
højre side, mellem parkens træer, kunne tyvene have fået et glimt
af byens skyline i halvmørket nogle få kilometer væk. Blandt andet
lå der den tres etager høje NationsBank og den lidt mindre First
Union Bank – hovedkvartererne for de to banker, der ejede stør-
stedelen af de penge, David var ved at forsvinde med.

Men de ænsede slet ikke Charlottes skyline. De fortsatte ned ad
Morehead Street til Freedom Drive – en hovedvej, der ledte forbi
industribygninger, tankstationer og fastfood restauranter ud mod
motorvej 85.

David fandt en cigaret frem, satte den mellem læberne og gjor-
de klar til at tænde den med sin frie hånd. I løbet af kun to timer
havde hans liv taget en drastisk drejning, og nu var der ingen vej
tilbage, uanset hvad. Han trængte virkelig til en cigaret.

I samme nu opdagede han en Charlotte-Mecklenburg politibil
foran sig. Han skælvede og spyttede den utændte cigaret ud på
gulvet. Hvis politiet stoppede ham, ville han ikke have en chance.
Han gjorde alt, hvad han kunne, for at agere normalt og ikke til-
trække sig opmærksomhed. Det virkede.

Efter at have kørt et par kilometer ad Freedom Drive og otte
kilometer sydpå ad motorvej 85, tog de tre biler afkørslen til Sam
Wilson Road og fortsatte ud mod et industrikvarter. Der lå blandt
andet et trykkeri ved navn Reynolds & Reynolds, som var deres
næste destination.

Porten ind til Reynolds & Reynolds gik op. På en lørdag aften
var den tomme parkeringsplads lige så god som en tom lagerbyg-
ning; der var ikke et øje.

Da de var inden for trykkeriets port, steg de to mænd ud af
Mazdaen. David steg ud af kassevognen og efterlod sin tjenestepi-
stol og de to videobånd, men tog et kæmpe nøglebundt med sig,
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som indeholdt omkring et hunderede og femogtyve nøgler. Han
gav nøglebundtet til manden, der havde hjulpet ham med at åbne
trådhegnet, og viste ham hvilken nøgle, han skulle åbne kasse-
vognen med. Så skyndte David sig over til passagersiden i Kellys
pickup og hoppede ind.

“Lad os komme af sted,” sagde han.
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