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Gangy začínají loupit
Šest nových mafián-

ských rodin vzniknu-
vších po tragické sm-
rti Dona Bartollotiho 
začíná ve White River 
pěkně řádit. Na svém 
kontě mají již několik 
trestných činů. Místní 
vyšetřovatelé jim přičíta-
jí také poslední událost.

 Včera v odpoledních 
hodinách se ztratil vešk-
erý alkohol, který policisté 
zabavili na základě vlád-
ního nařízení z obchodů. 
Podle výpovědí svědků se 
několik skupin připlíži-
lo k policejním skladům, 
kde přepadli strážné a 
lahve s alkoholem si od-

nesli. „Vše se seběhlo 
hrozně rychle. Najed-
nou tady byli a než jsem 
stačil cokoliv udělat, ab-
solutně všechny lahve 
byly pryč.“, vypověděl 
„okradený“ policista. 
Ani zahájení okamžitého 
vyšetřování a provedení 
domovních prohlídek 

u šesti nových rodin 
nepřineslo vůbec žádný 
výsledek. Proslýchá se, že 
všechen alkohol putov-
al ihned po loupeži na 
černý trh. Kupujícím 
neměl být nikdo jiný 
než syn Dona Bartolloi-
ho a nyní vlk samotář 
Marcello Bernardino.

Dnes si zvolíme nového starostu

Dnes, znovu po 
čtyřech letech, se koná 
ve městě White Riv-
er volba starosty. Jak 
známo, ten kdo vyhra-
je, stane na další čtyři 
roky nejmocnějším 
člověkem ve městě. 
Z předvolebních průz-
kumů vyplívá, že si 
občané přejí vidět v tom-
to křesle někoho jiného 
než dosavadního sta-
rostu Bobby Sixkiller. 
Favoritem je Jackeline 
Preston, která by tak se 
stala první ženou v tom-
to úřadu. V těsném 
závěsu za ní je Rober-
to Carlos. To je úplně 
nová postava v místní 
regionální politice. Je to 
muž pocházející z New 
Yorku, který však již 
pár let žije zde. Něk-
teří lidé i přesto tvrdí, 
že nemůže rozumět 
problémům maloměsta.
A s čím jdou vlast-

ně všichni tři kan-
didáti do voleb?

Jackeline razí hes-
lo „více všeho pro 
všechny“. To by mohlo 
naznačovat, že by chtěla 
uspět na všech frontách. 
Naši domněnku nám na 
telefonický dotaz potvr-
dila: „Ano, chtěla bych 
vyřešit úplně všech-
ny problémy tohoto 
města.“ Na doplňu-
jící otázku, zda je toho 
schopna opáčila slovy: 
„Tak podívejte se pane 
redaktore, je známo, 
že mozek tvoří z 80% 
kapalina. U některých 
lidí je to zřejmě kapali-
na brzdová.“ Servítky si 
tedy rozhodně nebere, 
uvidíme tedy, jak si po-
vede ve volebním klání.

Roberto jde do voleb 
s heslem „jsem lepší 
než vy“. Tím nám chce 
zřejmě naznačit, že 
neexistuje lepší kan-

didát než on. Nejspíš 
vychází z toho, že byl 
zastupitelem v městě 
New York, když tam 
ještě žil a tudíž má ne-
jlepší předpoklady na 
to, stát se starostou, 
zde ve White River. 
Když jsme po něm chtě-
li bližší vysvětlení jeho 
předvolebního hesla 
poslal jen tuto zprávu: 
„Myslím, že moje krása 
a inteligence říkají vše“.

Poslední kandidát 
Bobby zastává heslo 
„kmotr do každé rod-
iny“, čímž jistě potěší 
své příznivce, protože 
tím dává najevo, že 
své dosavadní politice 
nehodlá nic měnit. 
Otázka je, jestli mu to 
bude stačit na volební 
vítězství, protože takto 
jen těžko osloví nové, 
mladé voliče. Na naše 
dotazy odmítl, jako již 
tradičně, odpovídat.


