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Černá perla zmizela!
Černá perla, nejdražší 

diamat světa, byl ukraden. 
Ztrátu nahlásila ochranka 
výstavní síně včera v pod-
večerních hodinách. Ani 
neotrlejší policejní vy-
šetřovatelé se podivují nad 
tím, jak se i přes veškerá 
bezpečnostní opatření, 
mohl tento šperk ztratit. 
Vedoucí vyšetřovacího 
k případu poskytl následu-
jící sdělení: „Místo činu 

jsme ohledali, ale zatím 
jsme nenašli stopy, které 
by nás vedly ke konkrét-
nímu pachateli. Další 
podrobnosti vzhledem 
k taktice vyšetřování za-
tím nebudeme uvádět.“ 

Naší redakci se však 
podařilo zjistit, že po-
dezřelými se nachází 
všech šest mafiánských 
gangů, které působí 
ve městě White Riv-

er. Zdali je pachatelem 
opravdu někdo z místního 
podsvětí, s určitostí říct 
nemůžeme. Že by to tomu 
tak mohlo být, nasvědčují 
události dnů minulých a 
také fakt, že kmotři od-
sunuli své ovečky na ně-
jaký čas mimo město, aby 
vše takříkajíc vyšumělo. 

Černá perla je zatím 
největším nalezeným su-
rovým diamantem světa, 

nalezený roku 1905. Měla 
3106 karátů, což je cca. 
620g. Z tohoto kamene 
byly vybroušeny diaman-
ty Černá perla a Černá 
perla I, který vlastní brit-
ská královna Alžběta II. 
Ukradený diamant má 530 
karátů a přezdívá se mu 
Star of Africa. Jeho roz-
měry jsou neuveřitelných 
58.9 × 45.4 × 27.7 mm, 
což jej činí jedinečným.

Chřestýš bahenní, jeden 
z nejobávanějších plazů 
východní ameriky, byl 
spatřen ve White River. 
“Je to jeden z nejjedo-
vatějších druhů,“ řekl 
našim novinám pracovník 
New Yorkské  zologické 
zahrady. “Nechtěl bych 
jej potkat jinde než bez-
pečně za sklem terária“ 
dodal zoolog. Barman 
Stočko společně s něko-
lika dalšími obyvate-
li White River  spatřili 
tohoto nebezpečného 
hada okolo půl jedné od-

poledne a okamžitě tuto 
událost šli oznámit sta-
rostovi Bobbymu. “Ne-
chám tuto skutečnost 
prošetřit. Obyvatelé 
White River se ovšem 
nemusí obávat, postarám 
se o bezpečí všech svých 
voličů“ řekl v rozhovoru 
pro naše noviny staros-
ta. Věřme tedy slovům 
našeho milovaného 
Bobbyho a neznepoko-
jujme se. Bažiny okolo 
našeho městečka bu-
dou jistě už brzy pro 
své občany bezpečné.

Nebezpečí v bažinách

Staň se paparatzim!
V nešem městě sháníme 
nové spolupracovníky, 
kteří nás budou zásobo-
vat čerstvými  bulvárními 
informacemi. Proto i   ty 
můžeš nám vhodit do naše-
ho papratzi boxu jakouko-

liv zajimavou informaci 
o dění a lidech v našem 
městě. Budeme rádi za 
jakékoliv nové drby a pi-
kantní informace.  Zkrátka 
tvořte naše noviny i vy...


