„Proti písku nejsou vidět“ říká penzionovaný generál, Harold O´Railly
Když jsem se připravoval na
rozhovor s prvním velitelem
Americké balonové letky,
generálem ve výslužbě Haroldem
O´Raillym, očekával jsem všechno
možné. Nejpravděpodobnější se
jevila varianta, že se bude jednat o
nerudného starého pána. Ani jsem
netušil, jak moc se mýlím! U branky
svého domu mě přivítal bodrý a
usměvavý generál v kruhu svých
vnoučat a pravnoučat. Po úvodním
drinku, kdy jsme si přiťukli na
tykání, mě pan generál laskavě
ukázal svoji sbírku medailí a
Generál Harold O´Railly
válečných vyznamenání, a mě bylo
jasné, že přede mnou stojí národní
O vašich legendárních misích se
HRDINA. Poté jsme v jeho
mluví jako o státotvorně
pracovně přikročili k vlastnímu
konsolidačních...
rozhovoru při sklence jemného pití.
To víte, co bychom pro
rozšiřování blaha našich občanů
Povězte, pane generále bylo vaše neudělali.
povolání skutečně tak nebezpečné,
jak se dnes a denně dozvídáme
Přesto. Mohl byste z Vašeho
v novinách?
pohledu přiblížit onu legendární
Ani ne. Indiáni na nás těmi svými operaci Pouštní bouře?
směšnými luky ani nedostřelili.
Plán byl jednoduchý. Čtvrtá a
Obvykle jsme si dvě hodiny házeli pátá parotanková divize měly za
bomby, a pak se vrátili na základnu. úkol srovnat rudošské vesnice
Nebyly nebezpečné ani vaše noční
mise?
Ta povídačka s nočními misemi je
čirý nesmysl. V noci se nelítalo,
protože rudoši nejsou proti písku
vidět.

v nížinách, zatímco my při nasazení
našich životů hrdinně bombardovali
indiánskou pevnost kdesi ve
Skalistých horách a podařilo se nám
zabít samotného Sedícího Býka.
Více podrobností říct bohužel
nemůžu. To víte, vojenské
tajemství.

To plně chápu.
Jen bych chtěl doplnit, že to vše
jsme dělali pro mír a svobodu
Amerického lidu. A samozřejmě i
pro jejich blahobyt a bezpečí.
Povězte, pane generále. Když jste
byl po tak dlouhý čas ve vzduchu,
co váš rodinný život?
Za svůj život jsem měl hodně
manželek. Jejich jména si už dávno
nepamatuju. Ostatně že jich bylo
hodně je vidět podle mých vnoučat
a pravnoučat, které tu pobíhají po
baráku.
Skutečně, hojný počet
Představil bych vám je, ale jejich
jména si už taky nepamatuju.
Naštěstí armáda při každé
kondolenci napíše na úmrtní list
jejich jména.
Odpusťte mi jednu otázku, ale jak
se vám je daří uživit?
Za svoje hrdinství jsem byl
náležitě oceněn, především
z majetku nepřátel amerického
státu.
Samozřejmě. A poslední otázka:
co byste vzkázal obyvatelům New
Danielsu?
Hehe. Jsem netušil, že v tom New
Yorkském baru mají štamgasti
vlastní bydliště. Vzkažte jim, že
Amerika bude díky nám již za
chvíli zemí lásky, míru a svobody.
(REF)

Starosta velí: Baby boom!
Ctihodný starosta Michael Bloomberg zavelel
k novému trendu! Tímto trendem je plození nové
generace New Danielsu a sám jde příkladem! Jeho
přírůstek do rodiny má spatřit světlo světa 11. března
a už teď se proslýchá, že se bude jednat o událost
roku. Paní starostová má břicho jako parní válec a
podle všeho už tento rok nestihne zhubnout do
plavek na dnešní sezónu.
Harry Raid byl uctivě požádán, aby se zhostil
výroby pyrotechnických divů, které vždy dokáží
přivést v úžas místní smetánku a děti. Madam
Mercedes již od ledna plní svůj lokál tím
nejvybranějším alkoholem, aby bylo co rozlévat. Jak
se ale našemu investigativnímu novináři dokázalo
zjistit, polovina vybraného pití je nekvalitní alkohol
vzniklý v utajovaných palírnách místního mafiána,
Pedra Chuaréze. Jak nám důvěryhodný zdroj sdělil,
po několika flaškách už je jedno, co se místním
lidem nalévá.
To samozřejmě nemůže nechat bez povšimnutí
ctihodný pan šerif Don McConnel, který se rozhodl
proti nelegálnímu pálení lihovin zakročit. U soudu
byl ale Pedro Chuaréz zproštěn všech obvinění.
V příštích číslech přineseme nejžhavější vývoj
dalších událostí!
(FIN)

Volby klepou na dveře!
Čtyři roky utekly jako voda a je to tady zase a
opět! Volba starosty New Danielsu! Zájemci se stále
mohou hlásit na radnici, a to až do sobotní 22.
hodiny. Samotné volby pak proběhnou přesně o
půlnoci ze soboty na neděli. Současný starosta,
Michael Bloomberg, se již nechal slyšet, že křeslo,
které drží již celých osm let hodlá opět obhajovat. A
my se ptáme, jestli se mezi našimi skvělými občany
najde vůbec nějaký protikandidát.
(RUS)

Za útok na starostu stíháni dva bratři
Žádná politika, ale obyčejná a špinavá rodinná
pomsta stála za zmrzačením ctihodného starosty
New Alabamy, Richarse Villierse. To je oficiální
výsledek vyšetřování místního policejního sboru.
Ricchard Villiers byl napaden když pronášel svoji
řeč u příležitosti pětiletého výročí založení
místního městečka. Dva ničemové ho popadli a
špinavou trubkou mu namlátili tak, že skončil
v místní ošetřovně U Milosrdných sester.
„Obvinili jsme dva sourozence z ublížení na
zdraví,“ potvrdil našemu listu místní šerif. Starosta
naštěstí již nastoupil do svého úřadu a oba nehty,
které se mu během souboje zlomily, už dorostly.
Od pojišťovny získal tučné odškodné za utrpěný
šok a bolestné. Tyto peníze byly ihned věnovány
na charitativní účely místnímu hotýlku U Veselé
Mary.
(NOR)

Móda velí, Boiling Boiler!
Naši špioni v oblasti módy pronikli až do těch
nejutajovanějších návrhářských domů, kde
navrhují nové modely ti nejlepší a nejslavnější
módní návrháři, aby pro Vám naservírovali ty
nejžhavější novinky ze světa haute couture. Co se
tedy bude nosit, podle těch největších guru módy?
Dosti slov, pojďme se podívat na modely
nadcházející sezóny, které nažhaví nejeden parní
kotel. (Vlastní fotky již brzo).
(GRE)

Raid odmítá mluvit!
Drzost, pokleslost dnešních dní se šíří i do
našeho krásného městečka! A kromě mládeže je jí
nakažena i starší generace! A ani ctihodný Harry
Raid není výjimkou! Ptali jsme se ho na pár otázek
a on odmítl odpovědět! Navíc nás ohrožoval
smrtonosnou brokovnicí, kterou všude kolem sebe
zuřivě máchal! Takoví jsou dnešní starci...

- - Prodám parní kotel. Absolutní výhřevnost! - - Parní lázně jen za polovinu ceny! Na požádání přitopíme - -

(ASC)

Šok! Bill se ožral jako prase!
Našemu investigativnímu reportérovi swe podařilo proniknout
na přísně střeženou soukromou párty, kterou celou financoval
velkostatkář Bill O´Donell! Na této párty sice tekl alkohol
proudem, ale hlavně do Billa! Ostatní si museli všechno platit
ze svého, dokonce i armádní host, jistý seržant první třídy.
Proto není divu, že když se Bill zvedal, škobrtnul nohou o
spáru v podlaze a málem sletěl na ústa.

Podívat se přišel i místní bankovní
dozorce. Že by se připravovaly
nové daně?

VIP fotografie jsme získali protisměnou za pivo od výborného
fotografa, Patricka Weisseho, který před nedávnem přicestoval
k nám do New Danielsu.
A v rámci propagace umění, vám přinášíme celou sadu vysoce
utajovaných fotek z této vysoce utajované párty.
(MER)

Seržant hledal indiánského diverzanta.

Bill se svoji věrnou bouchačkou sleduje, jestli se
všichni hosti správně baví.

Místní dámské osazenstvo.

