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Don Bartolloti zavražděn
Včera v dopoledních 

hodinách zasáhla město 
White River nečekaná, 
ale o to smutnější zpráva. 
Náš parton a ikona našeho 
města Don Liugi Bartollo-
ti byl nalezen v jedné z ulic 
s dýkou v zádech. Ani 
přes okamžitou pomoc, 
kolemjdoucích a také 
posádky rychlé zdravot-
nické služby, mu již nebylo 
pomoci. Lékař, který byl 
přivolán na pomoc, mohl 
konstatovat pouze smrt. 

Vše se odehrálo na-
prosto nečekaně okolo 
jedenácté hodiny dopoled-
ní. Občané vypověděli, že 
uslyšeli děsivý křik, načež 
se všichni dali do běhu 
směrem k onomu místu, 
kde spatřili tu hrůznou 
scenérii. „Nemohla jsem 
věřit vlastním očím. Když 
jsem doběhla na místo, 
ležel v tratolišti krve Don 

Bartolloti a nad ním se 
v slzách skláněla ta žena, 
která nás svých křikem 

k místu přivolala“ svěři-
la se našemu redaktorovi 
slečna Alice, svědek oné 
nešťastné události. Ne 
dlouho na to se u místa 
neštěstí objevila míst-
ní policie i s celým vy-
šetřovacím týmem. Celá 
oblast byla ohraničena 
páskou tak, aby nikdo 
z čumilů nemohl pošlapat 

důkazní materiál. Tiskový 
mluvčí WRPD (White 
River Police Department) 

staff sergeant McGregor 
k případu řekl: „Byli jsme 
přivoláni k vraždě staršího 
muže. Podle všeho se jed-
ná o muže italské národ-
nosti, zde dobře známého 
pod jménem Don Liugi 
Bartolloti.  Vrah, kterého 
jsme vzápětí chytili, 
k oběti přistoupil zeza-
du a několikrát ji bodl 

nožem do zad. Zranění, 
která utrpěl, nebyla 
slučitelná se životem.“

Ještě týž den se udá-
la ještě jedna neméně 
zajímavá událost. Těsně 
po svém příchodu na 
smuteční oběd se do krve 
pohádali Bartollotiho po-
tomci. Obviňovali se jeden 
druhého z nájemné vraždy 
jejich otce a taky o, jistě 
velké, dědictví. Všechny 
spekulace na toto téma 
utnul donova pravá ruka 
consiglire Riccardo Ricci, 
který na večerním pohřbu 
přečetl závěť Dona Bar-
tollotiho. Z té se všich-
ni dozvěděli, že o jeho 
nástupci se má rozhod-
nout souboji o město. Teď 
to vypadá, že místo jed-
noho řádí ve městě hned 
šest mafiánských rodin, 
které nemilosrdně bojují 
o nadvládu nad městem.

Prohibice
Od dnešního dne 

1. 7. vyhlašuje vláda 
Spojených států amer-
ických podle § 80, odst. 
1, písmene g, zákona 
číslo 258/1930 sbírky o 
ochraně veřejného zdraví 
vyhlašuje toto mimořád-
né opatření: Provozo-
vatelům potravinářských 
podniků včetně osob 
provozujících stravo-
vací služby se zakazuje 
nabízení k prodeji prodej 

a jiné formy nabízení ke 
spotřebě lihovin o ob-
sahu etanolu od 20% a 
to až do odvolání tohoto 
mimořádného opatření.

Pro město White 
River to znamená ztrá-
tu místního proslulého 
baru, ve  kterém ob-
sluhuje mistr světa v 
míchání nápojů Stokili-
no. Případ budeme dále 
sledovat a informovat o 
reakci místních obyvatel.

Další Don?
Jakoby  našemu měs-
tu  nestačil soubou  šesti 
mafiánských donů, ale na 
scéně se objevil další, a to 
dlouho ztracený nejstarší 
syn Dona Bartolottiho 
Marcello Bernardino., 
který pobýval dlou-
ho dobu na Sicilii. Tím 
pádem nikdo netuší co lze 
od něho čekat a jak se po 
smrti svého otce zacho-
vá k rodinnému podniku,  
který ovládal naše město.  


