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För några dagar sedan fångade 
man den efterlyste Mr Fagin 
som var chefen för den 
berömda ficktjuvsligan här i 
London. Ligan har funnits 
länge men ingen har vetat var 
den hål l i t hus e l ler hur 
medlemmarna såg ut. Inte 
förrän den unge Oliver Twist 
blev inblandad och fångad 
efter ett snatteri började man 
u n d e r s ö k a s i t u a t i o n e n 
närmare. När han var ute på 
jakt efter dyrbarheter blev han 
upptäckt. Det visade sig senare 
att denna pojke var helt 
oskyldig till brottet. ”Jag blev 
motvilligt indragen i ligan! Det 
hände för någon månad sedan 
när jag nådde London efter en 
veckas  flykt.” säger Twist. Det 
enda han hade i tankarna var 
att överleva, få mat och någon 
som kunde ta hand om honom. 
Det han inte visste var att han 
b l ev o m h ä n d e r t a g e n av 
ficktjuvarnas  mästare, den 
sluge och fingerfärdige Fagin. 

Efter stölden blev han istället 
omhändertagen av en par i 60-
års åldern men en dag när han 
skulle ut på ärenden åt paret 
kom en av Fagins  medarbetare 
och tog tillbaks  Twist för att 
han var liten och smidig. Han 
skulle nämligen genomföra ett 

brott där bara han var liten 
nog att komma igenom det lilla 
fönstret. Twist var än en gång 
motvilligt indragen i ligan och 
hade svårt för att ta sig ur den. 
”Jag blev skjuten under brottet 
jag genomförde mot min vilja. 
Men jag är lyckligt lottat 
eftersom jag inte fick några 
livshotande skador.” säger 
Twist.  

Fagin har under flera år lärt  
små pojkar hur man ska kunna 
stjäla värdefulla ting utan att 
ägaren märker något. De saker 
som det togs mest av var 
näsdukar och plånböcker,  och 
om man hade tur ett fickur i 
rent guld. Fagin lärde även 
pojkarna hur man sprätte bort 
ägarnas  broderade initialerna. 
Han lät alltså barnen stjäla, 
men inte på egen bekostnad.

En man vid namn Sikes  var 
ä v e n i n b l a n d a d i h e l a 
stöldhärvan. Han var en av de 
s o m t v i n g a d e Tw i s t a t t 
genomföra det senaste brottet. 
När man väl fick tag på Fagin 
var Sikes  även där,  dock inte 

vid liv. När han blev jagad av 
en arg folkmassa med Twist  i 
ena handen och ett gevär i 
andra råkade kan hänga sig 
själv när han skulle svinga sig 
över från ett hustak till ett 
annat. Fagin och Sikes var lika 
stora tjuvar båda två. ”Den 
Fagin jag kände var en snällare 
man än vad ni skriver om 
honom här. Innerst inne ville 
han bara åt det som alla vill ha, 
rikedom. Jag kommer aldrig att 
förlåta honom för hans  brott 
men kommer samtidigt alltid 
att tänka på honom som den 
man som hjälpte mig när jag 
hade det som svårast.” säger 
Twist. Vi har tyvärr inte lyckats 
intervjua Fagin eftersom ingen 
får lov att prata med honom 
under t iden han sit ter i 
fängelse.

Igår dömdes Fagin för sina 
brott och imorgon blir det 
o f f e n t l i g a v r ä t t n i n g . 
Medarbetarna blev dömda till 
barnarbete i två år. Oliver lever 
nu med sin nya familj igen frisk 
och lycklig. 

Text: William Smith. 

FICKTJUVARNAS LEDARE 
FÅNGAD & DÖMD TILL DÖDEN

Den efterlyste Mr Fagin togs till fånga för några dagar sedan. Mr Fagin har lett en 
ficktjuvsliga bestående av barn i 10-års åldern som har härjat på gatorna i 
London under flera år. Nu är Mr Fagin tagen på bar gärning och dömd till döden.
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