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Evakuovaní si rozdělali oheň
v nejluxusnější hale pod
střechou mrakodrapu!

Skandál! Několik lidí z evakuovaných čtvrtí Soltinosticks a
Depa
Town
včera
vytrhalo
parkety z podlahy luxusní haly
přímo pod střechou jednoho
z mrakodrapů. Ostatní obyvatelé
jen zděšeně přihlíželi tomuto
řádění.
Jednalo se o lidi z chudších částí
zmíněných čtvrtí, kteří jsou zvyklí
žít spíše na ulici než v domě. Tak
si alespoň přivolaní policisté
vysvětlují toto skandální jednání.
Trampi, jak se této skupině ihned
začalo přezdívat, si udělali veliký
oheň a na něm si začali opékat
pečínku. Vesele se bavili a
dokonce pak začali zpívat. Když
byl už dým z ohně příliš hustý a

Soutěž v tanci již dnes!

Již dnes ve večerních hodinách vypukne
taneční soutěž na plese chicagské
smetánky, pořádaná Rivera & Adams
Dance Clubem. V porotě zasednou
renomovaní porotci: Tony Thriller,
Vincent Vega a Jackie Brown.

hrozilo zadušení, jejich vůdce to
vyřešil tak, že rozbil několik
skleněných okenních tabulí a
vytvořil tak provizorní komín.
Zábava však netrvala dlouho.
Trampi se ještě stačili zakousnout
do opečeného masa než dorazila
policie a chicagský hasičský sbor.
Všichni do jednoho byli zatčení a
posedí
si
asi dost
dlouho
v chládku, neboť žádný z nich
nemá dost peněz na uhrazení
způsobených škod.
Majitelé
mrakodrapů
vyčíslili
škodu na 10000 dolarů, což
ovšem není až tak obrovská
částka, když si uvědomíme, že byl
zdemolován nejluxusnější salónek
pod střechou.

Nové mrakodrapy
A je to tady! Včera ve večerních
hodinách
byly
konečně
dokončeny dlouho očekávané
mrakodrapy ve čtvrti Birchwood.
Do těchto mrakodrapů se na noc
evakuovaly všechny zamořené
čtvrti Chicaga (Depa Town, Ballas
Town, Camden a Soltinosticks).
Tyto čtvrti byly evakuovány kvůli
krysám, které se v jejich okolí
vyskytly a přemnožily.
Všichni evakuovaní si nocleh i
odvedenou práci dělníků velmi
pochvalovali.
- John Black -

Tony Rocky
Horror dopaden!

Policie včera provedla velmi
úspěšný zátah na Tonyho
Rocky Horrora, který se
několik
posledních dní
skrýval v podzemí chicagské
kanalizace.
Policie celou akci velmi
pečlivě připravovala v nejvyšším utajení. Samotná
akce pak byla zahájena včera
v brzkých ranních hodinách,
kdy se předpokládalo, že
Tony Horror bude spát.
Tento předpoklad se potvrdil
a Tony Horror byl přemožen
ve spánku bez jediného
výstřelu.
Velitel policie Andrew Sand
nám dnes řekl, že je na celý
tým velmi hrdý, protože prý
„chlapci
odvedli
skvělou
práci“. Doufejme jen, že jim
Tony Horror zase neuteče
jako
minule.
Tehdy
se
chlapci
od
policie
moc
nevyznamenali.

Cena $1.00

Inzerce

Vaše inzeráty můžete
podat osobně v redakci.
Cena $1.
Redakce Chicago
Tribune
hledá nové talenty na post
dopisovatele. Napište poutavý
článek a doručte jej do redakce
Chicago Tribune. Pokud bude
článek
schválen
a
vyjde
v novinách, budete za něj
odměněni vysokou částkou, až
$30 za jeden článek. Neváhejte
a pusťte se do toho a zajistěte
si
tak
vysoké
výdělky!
Zájemci hlaste se v redakci u
šéfred. Phila Mc’Mentholyho.
Redakce Radia Chicago hledá
mladé nadějné reportéry pro
reportáže. Zájemci hlaste se u
Phila Mc’Mentholyho. Pozor!
Vysoké výdělky – až $40 za
odvysílanou reportáž!

Chicago - město
gamblerů

Ve městě Chicagu to v
posledních dnech vypadá jako
ve městě samých gamblerů.
Každý den se zde odehraje
minimálně
jeden
pokerový
turnaj.
Zatím
největší
turnaj
se
odehrál včera, kdy se hrálo o
slušných 60 dolarů! Tuto
výhru si nakonec rozdělili dva
hráči, jelikož nestihli celý
turnaj dohrát (Patrik Black a
Thomas Carter).
Asi nejvíce je gamblingem
zamořena čtvrť Depa Town, v
Včera večer bylo náhlé jejímž čele stojí už výše
evakuování ze čtyř čtvrti, zmiňovaný známý fotbalový
protože se zjistilo, že je tam útočník Patrik Black.
-John Blackbomba. Obyvatelé
těchto
čtvrtí mohli jít třeba přespat
ke svým známým, ale většina
obyvatel neměla poblíž žádné
z nich. Mohli jít třeba i do
hotelu, ale všechny už byly
plné, a proto nezbývala jiná
možnost než jít přespat do
lesa poblíž Chicaga. Protože
ale byly přístřešky v lese
malé, museli se čtyři čtvrti
rozdělit na dvě a dvě, ale to
nebylo vůbec jednoduché,
protože
se
nemohli
dohodnout, kdo s kým bude.
Nakonec se losovalo. Bylo
rozhodnuto: Soltinosticks a
Depa Town, Camden a Ballas
Town. Noc probíhala hladce,
dokonce
i
špekáčky
a
trdelníky byly.
-Jackob Cheese-

Noc v lese
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