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Noví přistěhovalci ve městě White river
Den ve městě na
White river začínal jako
každý jiný. Ale netrvalo tomu dlouho. V jistý
okamžik se z ničeho nic
dostavili do města nový
přistěhovalci, kteří už od
pohledu vzbuzovali respekt. Náš velevážený starosta je přišel přivítat a
seznámil je s tím co a jak
se tady děla. Nikdo nemohl uvěřit tomu faktu, že se

proti této akci neohnala
náš mafiánský klan pod
vedením Dona Bartolottiho, který ba naopak
byl příchodem potěšen.
Zdálo se, že s novými
přistěhovalci
počítal.
Netrvalo
dlouho
a naše město je přivítalo svojí pravou tváří a to
doslova. Policisté neměli
po poslední nakládačce od
mafie očividně dost nebo

se snad snažili zapůsobit
na nové přistěhovalce,
to si opravdu nikdo nedokázal tvrdit. Policisté
vytáhli na velkou razii proti stávajícímu klanu Dona
Bartolottiho. Ti se, ale jako
obvykle setkali se tvrdým
odporem vůči této razii.
Netrvalo dlouho a policii
se nepodařilo udržet město a zase selhali a vlády
nad městem se opět ujala

mafie. Nový přistěhovalci už určitě ví, kdo tady
opravdu vládne. Nenechal
na sebe dlouho čekat ani
samotný Don Bartolotti,
kterému to zjevně dělalo
radost, když viděl, jak se
policisté klidí z jeho města
a taktéž rajonu. Samotný
proslov Dona měl o hodně
větší váhu, než od starosty
White river, ale s tím si
Bartolotti nelámal hlavu.

Softball hra Ameriky
Softball je míčový sport, vyvinutý z
baseballu jako jeho rychlejší a na prostor méně náročná verze. Vždy hrají dvě
družstva o minimálně pěti hráčích. Jedno
družstvo je v hřišti, druhé na pálce, postupně se vystřídají. Hřiště má tvar pravoúhlé výseče. Hráči chytající míč jsou
rozestaveni v poli na metách. Samotná
hra je o něco složitější, ale i tak doufám,
že se všichni již těšíte na Zápas mezi nejlepšími týmy USA v Americe, jelikož
tento sport právě zažívá obrovský boom.

Mafie řádí ve White River
Městečko White River je již
po dlouhou dobu ovládáno
rodinou Dona Bartollotiho.
Tato mafiánská rodina si podmanila všechny významné
instituce ve městě, podplatila
soudy, policie, politiky, vybírá
výpalné z místních podniků.
Ačkoli na první pohled by se
tedy mohlo zdát, že v městečku
panuje velké napětí a že to „pod
pokličkou pořádně vře“, opak
je pravdou. Mafiáni se za ta léta

s občany dobře sžili a pokud
možno si vycházejí vstříc a
nedělají si navzájem problémy.
Snad trocha řevnivosti panuje
mezi šesti syny Dona Bartollotiho, kteří ví, že jednou, až
jejich otec zemře, bude někdo z nich moci nahradit jeho
místo a převzít všechny jeho
úkoly. Toto však láká každého
z nich a možná již nyní uvažují o tom, jak by svou pozici
před tímto bojem upevnili.

