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© KSŘ Beroun – neprodejné

Zpráva o nečekaném mordu na slavnostním křtu dlouho očekávané knihy G.W. „JÁ JSEM ŇÁKEJ“

Zvláštní vydání Times a Colt

JEDEN KŘEST A JEDNA VRAŽDA !
Sotva dopadly poslední kapky z přípitků šampaňského a dozněly poslední slova
kritické chvály jejího obsahu i literární úrovně ozvaly se výstřely vypálené
zákeřným vrahem ukrytým v makrokrabici obrovského dortu, které byly
zřejmě určeny Donu Číčo seniorovi. Jeho syn junior Číčo chce ochránit svého
otce a vrhá se do dráhy střel a posléze s prostříleným tělem padá k zemi. V sále
nastává poplach, hosté se vrhají pod stoly, ženy piští. Ochranka je
dezorientována a střelec uniká. Nikdo neví kam. Všem se v hlavě rodí otázky.
KDO STOJÍ ZA TÍMTO MORDEM? CO SLEDOVAL TÍMTO
HROZNÝM ČINEM. JAKÉ BUDOU DŮSLEDKY,JAK SE PROJEVÍ
V ROVNOVÁZE SIL? O tom všem v dalších komentářích našeho listu.

KDO STOJÍ ZA STŘELBOU NA DONA ČÍČU???
KDO POSADIL STŘELCE DO SMRTÍCÍHO DORTU???
Nad smrtí mladého Dona Číči juniora se vznáší řada otazníků.
1/ Komu byla vlastně určena smrtící kulky?:Jeho otci? Byl by zasažen Číčo junior, i
kdyby nenastavil svou hruď?
2/ Šlo o pokus zbavit se mocného Dona Číči, šéfa organizace a jeho syn obětoval svůj
mladý život za svého otce? Možné to je!
3/ Ale je třeba ptát, kolik je pravdy na pověstech, že mladý Číčo se postavil do čela
nespokojených mladíků, kterým vadil konzervatizmus zasloužilých otců bránících se
vstupu do nových moderních teritorií podnikání?
4/ Nešlo o konkurenční boj o ovládnutí podnikatelských sfér? O tom by mohla svědčit
expresní rychlost, s jakou se jejich předáci přihlásili o uvolněný trůn organizace.
5/ Je něco pravdy na tom, že don Číčo starší chtěl právě při této příležitosti oznámit
svou resignaci a předat korunu a žezlo svému synovi. Mnoho otazníků a málo
jednoznačných odpovědí!

Naši reportéři pro popis
slavnostních událostí
zaznamenávali pro potřeby
zpravodajství vše co se dělo od
ranních hodin.
8.00 ve dvou autech přijíždí osm mužů v
černém s tmavými brýlemi a širokými klobouky. Jejich saka jsou na prsou silně vyboulená, zřejmě nikoliv od poprsí. Vstupují do hotelu, prohlížejí sál dívají se pod stoly, lavice
přilehlé místnosti včetně kuchyně. Existují nějaká podezření či obavy?
9.50 Čtyři muži odjíždějí, zbytek zůstává a
zaujímá pozice před hlavním i vedlejšími
vchody.
10.20 Přijíždí povoz s květinami. Dva zahradníci přinášejí velké květináče, které muži
v černém důkladně prohlížejí.
12.00 Přijíždí dodávka od cukrárenské společnosti VIOLETA ve firemních kombinézách
s obrovským dortem. Muži v černém dostávají malé čokoládové dorty položené na větších obálkách
13.20 Zmněstnanci hotelu pokládají před
hlavním vchodem červené kokosové koberce
14.00 Přijíždějí postupně limuzíny, kočáry s
prominentními hosty, mnozí jsou doprovázeni
evidentně bodyguardy.
14.50 Přicházejí diváci a zvědavci. Muži v
černém kontrolují pozvánky a osahávají dámy
15.00 Odcházím do sálu

LOUČÍME SE S DONEM ČÍČOU JUNIOREM
Jeho mladý život tragicky skončil. I když okolnosti jeho smrti nejsou zcela vyjasněny. Dnes nad jeho rakví truchlí nejen jeho početná rodina, ale i jeho kamarádi, spolupracovníci, široká veřejnost. Za rakví nesenou šesti obřadníky v černém, kráčí podle starého
zvyku ženy, nesoucí na červených polštářích jeho černý klobouk, zakrvácenou košili, nedokouřený doutník, zlomenou sklenku a
dámskou botičku se zlomeným podpatkem. Smuteční pochod doprovází četné publikum přátel i zvědavců. Kolportéři listu Times a
Colt rozdávají v davu zvláštní vydání našeho listu.

CO BUDE DÁL? CO NÁS ČEKÁ?
Ještě před pohřbem svého syna rezignoval Don Číčo na post hlavy rodiny. Proč? Můžeme se jen dohadovat. Byl důvodem strach?
Ví snad o tom, že smrtící kulky byly určeny jemu, a že buď jeho protivníci, nebo snad konkurence, se pokusili dostat jej do dřevěného
županu a svého cíle se jen tak nevzdají. Byla to snad bolest nad smrtí milovaného syna? Jinak je jasné, že tyto události otřesou celým
jeho impériem. Do boje o moc zřejmě vstoupí i jiné rodinné klany. Co můžeme čekat? Svět se bude měnit. Po předpokládaném zrušení prohibice v USA bude nutno hledat nové oblasti podnikání. Bude to politika, státní zakázky, hudba, film. Přirozeně při zachování
běžných aktivit jako je hazard, prostituce a zábavní parky. Můžeme čekat, že s nadcházející krizí budou snahy vytvořit veliký celosvětový rodinný podnik. Budou vyhlášeny nové volby, které přinesou velké a ostré boje a zápasy.
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