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Starosta Thomas Wright postřelen 
včera při projevu k občanům Chicaga 
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Páteční 

Inzerce 
Vaše inzeráty můžete 
podat osobně v redakci. 
Cena $1. 
Redakce Chicago Tribune 
stále hledá nové talenty na 
post redaktora eléva. Zájemci 
hlaste se v redakci u šéfred. 
Phila Mc’Mentholyho. 

Cena $1.00 

Causa: L. Hopper 
L. Hopper je mladý občan vesnice 
UnderLoo, jehož život ztroskotal 
kvůli jisté velmi známé osobě. 
Je mu skoro 14 let a přistěhoval 
se do Chicaga kvůli mafii, do které 
se chce přidat. Až bude v mafii 
zapadat, chce dopadnout Mr. 
Jedličku -představitele mafie, a to 
z jednoho dobrého důvodu. 
Domnívá se, že lidi pana Jedličky 
zlikvidovali jeho rodinu. Až na 
jednoho člena, L. Hoppera 
samého. Na otázku, proč nechali 
žít jen L. Hoppera, odpověděl: 
"Nevím, nemám tušení. Ale i 
přesto, že mě nechal žít, ho chci 
dopadnout, nejlépe zabít. Vždyť 
zlikvidoval celou moji rodinu!" Co 
na to říká představitel policie 
Tomy Paulino? "Pokusím se 
seznámit s L. Hopperem a budu 
ho podporovat, pomáhat mu a 
pokusím se mu poskytovat 
potřebné informace, zbraně a jiné  
důležité věci. Děkuji." Podaří se L. 
Hopperovi ve spolupráci Mr. 
Paulina zastavit řádění pana 
Jedličky? 

Včera v podvečer došlo k tragické 
události. Starosta Chicaga 
Thomas Wright byl postřelen při 
projevu pro občany města. 
Našemu redaktorovi se úplnou 
náhodou podařilo vyfotografovat 
střelce ve chvíli výstřelu.  
Zkoprnělí občané byli tak 
otřeseni, že se v první chvíli 
nezmohli na žádnou akci, a jen 
strnule přihlíželi celému 
incidentu. První, kdo pohotově 

zareagoval, byl politik Tony 
Thriller. Okamžitě začal 
s oživováním starosty a přivolal 
policii a sanitní vůz.  
Na druhém snímku můžete 
vidět starostu v péči Dr. 
Euthanasie Lifting. Jak nám 
lékařka sdělila, pan starosta 
Wright je již mimo ohrožení 
života a brzy se zotaví.  
Otázkou je, komu byl natolik 
nebezpečný, že se rozhodl 

sáhnout k vraždě? Zdá se, že to 
má nějakou spojitost 
s vykradením casina, k němuž 
došlo před několika dny. 
Starosta byl postřelen právě ve 
chvíli, kdy se chystal oznámit 
důležité podrobnosti o pozadí 
krádeže v casinu. Náš redaktor 
se snažil udělat s panem 
starostou rozhovor, ale 
ošetřující lékařka to rezolutně 
zakázala. 
 

Pronásledování 
střelce 

Před pár dny bylo vyloupeno 
casino v Chicagu. Pachatelé při 
útěku nechali určité stopy, díky 
kterým je poznal starosta Thomas 
Wright. Bohužel ihned poté 
starostu postřelili a v tom 
momentu se do toho  vložily 
všechny jednotky policie města 
Chicaga. 
Začala velká honička! 
Pachatel měl díru v chladiči, z nějž 
vytékala kapalina, díky které bylo 
možné pachatele lehce sledovat. 
Pachatel se ubíral nepřehlednými 
cestičkami. 
Bylo stále těžší pachatele sledovat. 
Postupně odpadával jeden policista 
za druhým. Honička vedla přes 
lesy, údolí, velkou část přes řeku, 
a nakonec pole. 
Na konci cesty se uskutečnila 
velká "rvačka" o ukradnuté peníze. 
Policistům se podařilo zabavit 
všechny peníze a velkou loupež tak 
překazit. 

-Katty McDonaldová a John Black- 

Vážení čtenáři, náš redaktor Phil 
Mc’Mentholy včera odhalil otřesnou 
skutečnost v chudinské čtvrti v 
západním Chicagu! 
Shodou okolností se stal svědkem 
podivného rituálu ve dvoře domu č. 
65 na Šestnácté avenue. Několik 
obyvatel domu zde na dvoře zatápělo 
pod obrovským kotlem. Redaktor si 
nejprve myslel, že budou vařit nějaký 
kotlíkový guláš a chystal se opustit 
dvůr domu, protože na vaření guláše 
není nic zajímavého. Jaké však bylo 
jeho překvapení, ba zděšení, když do 
kotle namísto brambor a krájeného 
masa posadili mladého muže malé 
postavy. Poté přiložili pod kotel a 
začali v kruhu kolem kotle tančit 
podivný tanec. 
Na snímku v popředí je vidět jeden 
kanibal. V ruce drží máslo, kterým se 
chystá potírat pečínku. 
Jste jistě zvědaví, zda redaktor 
vydržel až do konce. Nemusíte se bát! 
Redaktor ihned přivolal policii a ta 
zatkla všechny obyvatele domu. 

Hrůza! Odhalen kanibalismus 
v chudinské čtvrti! 

Projde zákon o zákazu 
půjčování novin? 

Známý a populární politik Mr. 
Tony Thriller předkládá vládě nový 
návrh zákona o zákazu půjčování 
novin. Zákon má podpořit prodej 
novin.  
Mr. Thriller má plnou podporu celé 
redakce Chicago Tribune.  


