CENA VÝTISKU: 5 DOLARŮ

CENA VÝTISKU: 5 DOLARŮ

CENA VÝTISKU:5 DOLARŮ

UPOZORNĚNÍ!!!! VOLBA NOVÉHO STAROSTY SE POSOUVÁ JIŽ NA DESÁTOU HODINU VEČERNÍ
(Tj. 22:00) A PROBĚHNE V PROSTORÁCH SALOONU. DOSTAVTE SE VŠICHNI, KTERÝM NENÍ
LHOSTEJNÝ OSUD NAŠEHO MĚSTA!!!!!!!!!!! (P.S., Šmelinářův byt končí jako herní místnost již o půl desáté. Všichni
z něj prosím do té doby odneste své věci.

ŠERIF NENÍ ČESTNÝ BOJOVNÍK, ALE KRUTÝ NÁSILNÍK!!! ŠOKUJÍCÍ ZPOVĚĎ ZPRZNĚNÉ
INDIÁNKY!!!
Lady Mercedes konečně ulevila své dlouho trpící mysli a svěřila se našemu listu se svým krutým zážitkem, o nějž se zasadil náš
šerif! Právě ten, kdo by měl být vzorem cti a dodržování zákona, spáchal jeden z nejodpornějších činů, jakého může být muž
schopen. Přinášíme autentickou zpověď Lady Mercedes, po které již bude pro každého slušného občana New Danielsu těžké podívat
se šerifovi vůbec do očí.
Jsem z kmene Siouxů. Mé jméno bylo kdysi Nahy-mana. Je
to pro mě velice těžké vzpomínat na hrůzu, co se mi stala, ale
od té doby, co jsem přijela a uviděla šerifa, zdá se mi o tom
každou noc. Jednoho dne přijeli do naší vesnice vojáci a
zcela bezdůvodně začali vraždit všechny muže a znásilňovat
ženy. Přežily jenom ženy, já jsem jedna z nich. Po tomto
příšerném zážitku jsem se dlouho potloukala světem, než mě
Manithou poslal sem, do New Daniels. Když jsem začala vést
podnik, tak mě představili místní honoraci, tudíž jsem potkala
i šerifa. Jakmile jsem jej uviděla, poznala jsem, že je to ten,
kdo mě znásilnil. Jízdní důstojník Don McConell. Od té doby
jsem chtěla, aby ukázal, že lituje toho, co kdysi udělal, ale
dlouho jsem nevěděla, jak toho dosáhnout- Šerif si mě
samozřejmě nepamatoval. Před chvíli se však situace
naskytla. Stalo se to při přestřelce, kdy byl šerif postřelen a ležel na zemi s ránou v hrudi. Přišla jsem za ním a zeptala se ho, jestli si
mě pamatuje. Popsala jsem mu, co kdysi provedl a on to ale on žádnou vinu necítil, ačkoliv si moc dobře svůj zločin pamatoval. Řekla
jsem mu, že doufám, že poslední, co uvidí, bude moje tvář, která mu bude vykládat o zvěrstvech, která provedl. Šerif však přežil.
Obávám se o svůj život, ale jsem ráda, že šerif ví, kdo jsem a že se to dozvědí i ostatní.

Masakr v Saloonu. Krev tekla proudem!!!
Záhrobní News vám přináší fascinující příběh za velkolepým masakrem, který se okolo šesté hodiny večerní spustil před
místním Saloonem. Nake a Jane, byť přátelé Pedra Juareze, začali v ne příliš dávné době pracovat na statku Billa O’Donnela.
Postupem času se dokonce vypracovali na místo velkostatkářovy osobní ostrahy a jako takové je O’Donnel údajně najal na velice
špinavou práci. Byl ochoten zaplatit nemalou částku za „odstranění“ svých protikandidátů na místo Danielského starosty. Nake a
Jane se však odmítli postavit proti svému příteli Pedrovi a doslova k němu sběhli.
Jen o pár okamžiků později doprovázela dvojice pana Juareze k obchodníkovi Jonesovi na nákup nábojů. A právě tehdy se strhl
první konflikt, o kterém jsme vás v našem periodiku již informovali v sekci „krimistřípky“. Ačkoli O’Donnel tvrdí, že se střelbou
sice začal, ale mířil pouze výstražně „do vzduchu“, strhla se velká přestřelka při níž se kulky nevyhnuly ani O’Donnelovým
synům. Záhrobní News přináší exkluzivní přiznání Nakea, který však nepřestává tvrdit, že mladé velkostatkáře postřelil pouze v
sebeobraně. Pedro a ti z jeho party, kteří přežili, se utíkali schovat do Saloonu, kde je ovšem O’Donnelovi muži za krátkou dobu
našli. Když později Nake vyšel, aby se dobrovolně vydal do rukou šerifa, vynořil se náhle jeden z O'Donnelových synů a začal
lopatou sekat do všech v jeho dosahu, včetně reportéra Záhrobních News. Odtud už nebylo daleko k přestřelce, při níž všichni
stříleli do všech a málokdo vyvázl se zdravou kůží. Na čí straně je tedy vina? To necháme na posouzení čtenářům.

ŠOK! NOVÝ KANDIDÁT NA STAROSTU. KANDIDÁT? NE, KANDIDÁTKA!!!
Bill O´Conell a Michael Bloomberg si již asi mysleli, že souboj o starostovské křeslo bude duel dvou mužů.
Paní Miriam Eleonora Jackson, žena lékárníka Andrewa Jacksona, však rázně do tohoto duelu vtrhla a
ohlásila svou kandidaturu jako první potencionální starostka New Daniels. Rozhodli jsme se tuto odvážnou
ženu vyzpovídat, aby si čtenáři mohli porovnat její vizi s programy již známých kandidátů.
Vážená paní Jacksonová, co vás přivedlo k myšlence
kandidovat na post starosty?
Jsem již znechucena místními muži, kteří místo činů jen
prázdně tlachají a k dobru našeho městečka dosud
nepřispěli absolutně ničím, ač na to mají moc i peníze.
To je šlechetný postoj, co byste ale konkrétně chtěla
změnit?

To jsou vskutku neotřelé vize. Jak ale hodnotíte své
reálné šance? Přeci jen, zdejší muži nejsou zvyklí, aby jim
velela žena, a mohli by podobnou kandidaturu přijmout
s nevolí, ba dokonce i s posměchem.
Toho se nebojím. Věřím, že naši spoluobčané jsou již
permanentní krizi natolik znechuceni, že musí vidět, že se
s žádným z mých konkurentů se ve městě nic zásadního změnit

Chci od základů změnit přístup k řešení problémů

nemůže. Nedělám to proto, abych velela mužům, ale abych

v našem městě. Je jasné, že bezpečnostní složky v poslední

z New Danielsu udělala lepší místo pro život. Jsem si jistá, že

době zcela selhaly při ochraně zdraví a majetku našich

voliči to pochopí a podpoří mě.

občanů za blahosklonného přihlížení starosty, místní
honorace, a policejního sboru. Dále chci dát našemu městu

Jak byste ale pak naložila s těmi, které viníte ze
současných problémů?

dlouhodobou vizi, která by řešila víc, než jen to, jak si

To nechci teď řešit. Nechci nikoho odsuzovat předem.

který funkcionář namastí kapsu. Chci moderní město

Věřím, že s novou vizí přijde i nový přístup všech občanů

s moderními vymoženostmi, jako je kanalizace, městská

k věcem veřejným a taková témata nebudou na pořadu dne.

doprava a veřejné záchodky.

Vážená paní, děkujeme za rozhovor
(MIL)

Kandidátovi na starostu je
bráněno v účasti u voleb!
Magnát Bill O´Conell se voleb o křeslo starosty možná
vůbec nezúčastní. Orgány činné v trestním řízení na něj
uvalili domácí vězení. Bill je touto skutečností značně
pobouřen a hodlá se bránit všemi prostředky. Jen soud
může říct, zda je či není vinen, ale není to jen trik jeho
protikandidátů, jak se zbavit nepohodlného soupeře?
Dočtete se v příštím čísle!!!
Ačkoliv stojí proti sobě, slibují Michael Bloomberg Miriam Jacksonová čestný a férový souboj.

