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Volba Starosty
Doslova v jitřních hodinách 

už bylo cítit napětí mezi kan-
didáty na starostu. Rozhodo-
valo se mezi třemi kandidáty 
Urostlým vládcem severu Rob-
ertem Carlosem, spřízněnou 
jižankou Jackeline a již něko-
likrát zvoleným kandidátem 
středu Bobbym. Vše se zdálo 
bytí v pořádku. Dokud jeden 
z kandidátů, nevytáhl na 
Urostlého seveřana Roberta jis-
tou kontroverzní situaci v jeho 
milostném životě.  Předem 
domluvená tisková konference, 
kterou svolali samotní kan-
didáti, byla proměněna v jednu 
velkou melu. Ne mnoho voličů 
se zdálo bytí ovlivněno tímto 
skandálem, a jak se očekávalo, 
dala většina voličů hlas stáv-
ajícímu kandidátovy většinu 

hlasů. Bobby je opět našim sta-
rostou a potvrdila se náš směr, 
kterým se chce udávat naše měs-
to. Vlivem této události se ote-
vřeli nové možnosti pro obchod. 

Již z rána se zdálo, jakoby 
dnes nešlo jen o zvolení sta-
rosty, ale možná i o něco víc. 
Každopádně jsme se vydali po 
této stopě. Vše nasvědčova-
lo tomu, že se připravuje něco 
opravdu velkého a to doslo-
va. S nasazením všech sil se 
našim lidem podařilo získat 
opravdu exklusivní informace. 
Některé zdroje uváděli, že se 
prý dneska ve White river ob-
jeví vzácný černý diamant 
nevyčíslitelné hodnoty a že na 
něj má naše mafie spadeno a 
chce se pokusit jej ukrást. Více 
přineseme v dalších vydáních.

Lacross nová hra USA?
Tento sport byl založen 

indiánským kmenem 
Irokézů, kteří ho nazýva-
li „tewaarathon“ (mo-
hawkština). Algonkinští 
indiáni mu říkali „bagatta-
way“ (odžibwejština), což 
v překladu znamená „malý 
bratr války“. Lakros sloužil 
indiánům jako alternativa k 
válce při řešení sporů, ale i k 
udržení kondice. Označení 
lacrosse vymysleli až fran-

couzští misionáři. Tento 
název má původ ve fran-
couzském slově „la crosse“ 
(„biskupská berla“), neboť 
původní indiánská lak-
rosová hůl svým zahnutím 
připomínala misionářům 
berlu biskupa. V dnešní 
době už lze vidět nespočet 
školních družstev, které 
se přihlašují do turna-
je HSLT (High School 
Lacrosse Tournament)

Sport ve White river
Již druhý den probíhá 
ve White river litý boj 
mezi místními soccer-
ovými celky. Turnaj pro-
zatím probíhá v poklidu. 
„Pískáme podle pravi-
del.“ řekl po zápase Pan-
zani vs. Tortellini jeden 
z nezkorumpovaných 
rozhodčích. „Prozatím 
si v turnaji nejlépe stojí 
tým Macaroni.“ prozradil 
nám organizátor turnaje 
Von Stokino Fotbalino. 
„Ještě však není všem 
zápasům konec.“ dodal.
Na vedlejším dvacetitisí-
covém volejbalovém sta-

dionu panuje taktéž pravá 
americká atmosféra. Na 
palubovce mohou divá-
ci vidět vyrovnanou hru 
ze stran všech pěti týmů. 
I přesto tým Espresso 
mírně vyčnívá nad ostat-
ními týmy a vede italské 
bodování. „Mám radost, 
že nejen naše zápasy, 
ale také celý turnaj, jsou 
divácky atraktivní.“ řekla 
lídr týmu Capuccino, Ali 
Pacino. „Doufáme v do-
bré pokračování obou ma-
fiánských klání.“ vyřkl na 
závěr tiskové konference 
organizátor Don Dibino.


