Turist skal ha blitt robbet av papegøye

PENGEGRISK: Papegøyen på bildet er ikke den skyldige på New Zealand, selv om den har en
mynt i nebbet. Foto: Illustrasjonsfoto: AP
(VG Nett) En skotsk turist har forklart at en papegøye fløy inn i campingbilen hans og stjal rundt
1300 new zealandske dollar.
Dersom historien til Peter Leach er sann, så må man kunne si at han har vært utsatt for et noe
uheldig tyveri. Et som overgår det mange har opplevd med lommetyver på overbefolkede
turistattraksjoner, eller ranere dersom man har endt opp på «feil» side av byen man besøker.
Leach, som kommer fra Glasgow, har anmeldt tyveri til lokalt politi på New Zealand. I anmeldelsen
heter det, ifølge Daily Mail, Timaru Herald at en kleptoman av en papegøy fløy inn i campingbilen
hans og tok 1300 lokale dollars. Det tilsvarer rundt 6000 norske kroner.
Pengene lå på dashbordet i en liten tøypose, som den frekke papegøyen altså skal ha tatt mellom
nebbet, før han fløy ut av bilen igjen. Papegøyen er av arten Kea, som er kjent for å være en liten
rakker.
Det var mens skotten var ute av bilen sin for å ta et bilde av den vakre naturen at papegøyen
angivelig slo til. Selv la han ikke merke til hva som skjedde først, men et canadisk par som gikk
forbi gjorde han oppmerksom på papegøyens mistenkelige oppførsel.
- Vi så akkurat at fuglen tok noe med ut fra bilen din, fortalte de ham.
Tilbake i campingbilen skjønte han fort hva som manglet.
- Den tok nesten alle pengene jeg hadde. Alt som er igjen er 40 dollar (185 kroner red.anm.) jeg
hadde i lommen, har Leach fortalt en new zealandsk avis.
Skotten har ikke store forhåpninger om å se noe til fuglen igjen, men anmeldte saken likevel til
politiet, slik at han har en sjanse til å få igjen det tapte på reiseforsikringen sin. Ifølge Leach ble
han papegøyeanmeldelsen tatt seriøst av politiet. I hvert fall i starten.
- Han var veldig alvorlig når han stilte de første spørsmålene, men etter hvert spurte han om jeg
syntes det ville være ufint om han lo av det hele, forteller Leach.
Så gjenstår det å se om politiet kan få kastet papegøyen i buret.

