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VOLBA NOVÉHO STAROSTY SE JIŽ BLÍŽÍ!
Pokud ovšem současný starosta nevymyslí trik, jak ji oddálit. Ačkoliv se ve svém proslovu ku příležitosti narození dcery
snažil Michael Bloomberg působit odhodlaně a sebejistě, uvnitř má jistě dost důvodů k obavám. Z kuloárních informací je
zřejmé, že se proti němu chystá kandidovat Bill O´Donnel, který se svými kontakty a penězi rozhodně není bez šancí. Jeho velký
příspěvek „na charitu“ našemu drahému reverendovi spolu s reverendovou již ne tak zcela jednoznačnou a výlučnou podporou
stávajícího starosty (jakákoliv souvislost je čistě náhodná!) dávají tušit, že Bill kandidaturu bere velmi vážně. Sice se čtením
moc slavně není, ale spočítat si různé věci dokáže velmi dobře. Na Billovu kandidaturu jistě hledí s obavami každý nebílý
obyvatel města a právě to je možná důvod, proč se šeptá i o kandidatuře jiného úspěšného podnikatele v našem městečku, Pedra
Juaréze. Ten je sice znám svými dobrými vztahy se starostou, avšak kdo ví, třeba již nechce svými aktivitami přinášet štěstí jen
osamělým mužům, ale celému městu.
Čeká nás věru zajímavý souboj a třeba již nejbližší mše, na které reverend může ovlivňovat své stádečko, již leccos napoví.
Budoucího starostu jistě čeká mnoho výzev, především v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti a bude jistě zajímavé sledovat, co
k tomu jednotlivé osobnosti města řeknou.
(REF)

ŠOK! ZKRVAVENÁ MRTVOLA PŘÍMO
NA PODLAZE SALOONU.
Tolik červené barvy se neobjevuje ani na
lehkých dámách, jež pravidelně obšťastňují hosty
svou přítomností. Pouze košile zakrývala tu
ovesnou kaši, ve kterou musely připomínat
vnitřnosti zabitého nešťastníka. Vše nasvědčuje
tomu, že Fantom Danielsu zase udeřil a opět
s větší drzostí, než předtím. Spravedlnost je však
stále slepá a tak šerif ukazuje prstem ne na vraha,
do svého zápisníčku. Jiní občané města však
nejsou tak zdrženliví. Obzvláště prostořeký
velkostatkář Bill O´Donnel ze zločinu otevřeně
obviňuje naše mexické spoluobyvatele, přičemž
obratem nabízí i řešení, v nichž hraje hlavní roli
ropná lázeň a jiné prostředky, za které by se
nemuseli stydět ani proslulí španělští inkvizitoři.
Můžou si při takové náladě být Mexičané
v našem městě jisti životem? Podaří se šerifovi
přebrat iniciativu do svých rukou? Může si být on
sám vůbec jist životem, když brutální smrt kráčí
již i do takových míst, jako je Saloon? V příštím
čísle se dozvíte víc!
(FER)

Starosta bez prstenu!
Postihne naše město zkáza a
zmar?
Našim všímavým reportérům
neuniklo, že náš (stále ještě)
současný
starosta
Michael
Bloomberg někde ztratil prsten!
TEN prsten, který kdysi patřil Jacku
Danielsovi a podle tradice ho mají
nosit všichni radní našeho krásného
města (kde se nic neděje). A proto
se oprávněně ptáme se všemi
znepokojenými občany kolem. Kam
se poděl prsten? Ztratil ho snad
starosta někde? Nebo ho zanechal
v nějaké lehčí slečně? Je snad na
dobro v prd...? Kde je pravda? Naši
reportéři se sice nestačili starosty
zeptat na tuto otázku (a i nějaké
jiné), ale jen co bude čas, ihned
našeho starostu vyzpovídáme. Stay
tunned!
(MIL)

Průvodce po New
Danielsu, duelplace
A je to tady, oblíbené okénko místních
regionů. Dneska si popovídáme o historii
místa lidově nazývaném „duelplace“. Toto
místo se již rok tradičně využívá k čestným
i nečestným soubojům svobodných
Američanů, kteří si chtějí svobodně a zcela
liberálně dát přes držku. Kdysi dávno se
pro souboje používal hřbitov, ale místní
hrobař duelanty vyhnal, protože duelanti
(obvykle pod vlivem alkoholu) nestříleli do
sebe, ale do náhrobků. A tak mladý hejsek,
Archibald Carpentier Cardiff před rokem
vybral místo, kam moc šerif nechodí (a oko
boží tam nedohlédne), a začal na něm
provozovat své souboje. Místo se uchytilo i
mezi dalšími obyvateli a po roce aktivního
používání můžeme s hrdostí říci, že
zlidovělo a dá se považovat za součást
kulturního dědictví New Danielsu.
(TEN)

SPORTOVCI PÍŠI Z DALEKÉ RUSI,
JSME TU JAK V LEDOVÉM PEKLE!
Do naší redakce exkluzivně a zcela počestně dostal dopis
od jednoho ze sportovců a fanoušků sousedního klubu Gas
Power, který shodou nešťastných náhod zavítal do krajin
nepoznaných. A protože jsme deník upřímný, tak Vám jej
nabízíme v původním znění.
Drahá babičko
Píšu ti, dokud mám alespoň jeden úd, který je toho
schopen. Je to zvláštní město ta Moskova. Chtěli jsme zjistit,
jak je velké, ale nikdy jsme zatím nedokázali dojít až na kraj.
I lidé jsou tu jiní. Místo Krista uctívají jakousi cibuli, a jejich
pojetí sportu má k našemu duchu fair and corrupt play velice
daleko. Když mi parní robot utrhnul ruku, stáhnul z ní maso,
a kosti pak házel nadšeným divákům, považoval jsem to ještě
za nevinnou kratochvíli. Co ale provedli lidští hráči
s brankářem Jackem, to bylo, jak bys řekla, navýsost nemilé.
Zřejmě nebyli hladoví jen po úspěchu. Publikum však bylo
nadšené a tak nás prý zítra někam vezou. Snad to bude domů,
už se mi po Los Jameson stýská, i když jsem se o něm kdysi
vyjadřoval hrubě. Ale s jedním okem člověk začne vidět věci
trochu jinak.
Doufám, že se k tobě můj dopis dostane.
Líbá tě
Tvůj Andrew
(NOR)

+++Inzerce+++
Bojíte se zimy? Kožichy od
Béďy Kožíška vás zahřejí na
těle i na duši. Lepší než rum!
P.O.BOX: 548-25
Máte dost jemných likérů?
Vyzkoušejte Pedrovy pravé
pančované patoky!
P.O.BOX: 366-99
Koupím zánovní vzducholoď,
spěchá!
P.O.BOX: 687-21

