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RYKTENA BEKRÄFTADE: MAFFIABRÖLLOP!

Den senaste tidens rykten är sanna: The Mackinac Herald har inhämtat
att Notown kommer att bli skådeplats för bröllopet mellan Aldo Costa och
Bianca Santori, Något som kommer att leda till förenandet av Nordamerikas två mäktigaste maffiaklaner. Enligt ryktena kommer mafiosos från
när och fjärran till Notown för att bevista denna historiska händelse.
NYHETEN OM bröllopet är så mycket mer sensationell i och med att de båda
maffiafamiljerna
Santori
och Costa genom historien
varit svurna fiender: Båda
familjerna
har
konkurrerat inom samma brottsliga segment, drivandet och
“beskydd” av italienska restauranger, men har också
förstås haft förgreningar
inom mord, illegalt spel och
spritsmuggling.
Insatta källor hävdar att
fiendskapen sitter djupare
än bara brottslig konkurrens, då Galterio Costas sicilianske farfader år 1834
lär ha anklagat Isabella
Santoris mosters nästkusin
för att ha sålt en halt åsna
till dennes gudson. Efter en
sådan skymf är det knappast märkligt att familjerna
varit i ständigt krig med
varandra.

Santorifamiljen
har
till största delen haft sin
verksamhet i sin hemstad
Mitroit, där de haft hård
kontroll över den undre
världen, de senaste åren under ledning av bossen Lorenz
Santori, brudens far. De är
också välkända för sina norditalienska mattraditioner,
och den berömda uråldriga
Parmesanost som familjen
vårdat ömt ända sedan de
invandrade till USA.
Costaklanen bor av tradition i storstaden Michago,
där deras överhuvud Mariella
Costa härskar med järnhand.
Även Costas har en tyngdpunkt på restaurang-beskydd, och lär ha starka åsikter
om den mat som serveras på
de verksamheter de beskyddar. Costas lär vurma för influenser från det syditalienska köket, en kontrast mot
Santoris matkultur.

NY AFFÄRSVERKSAMHET

ETABLERAD I NOTOWN
MOONSHINE BAR Transport Ltd är ett nystartat
företag med transportverksamhet som huvudsaklig inriktning. The Mackinac Herald fick en exklusiv intervju
med innehavarna, affärskompanjonerna “Big Ben”
Pattersson och Eddie Smith.
– Vi valde att etablera vår
affärsverksamhet i Notown
beroende på den atmosfär av
hederlighet, pionjäranda och
optimism som genomsyrar
staden och dess medborgare.
Vi hörde talas om staden
ända borta i Chicago där vi
tidigare hade en blomstrande
affärsverksamhet, säger Mr
Patterson.
Mr Smith håller med, och
de förklarar:
– Vår drivkraft är att
bli delaktiga i Notowns liv,
stötta de som är svaga och
bidraga med både smått och
stort och alltid ge något tillbaka till samhället.

– Vi ömmar särskilt för
de allra svagaste och utsatta
individerna i samhället, de
som är fattiga, lottlösa och
saknar tak över huvudet.
Särskilt ensamma kvinnor,
gamla hundar och enbenta
katter ligger oss varmt om
hjärtat!
Då Moonshine bar Transport Ltd. är ett nytt företag
i staden vill de erbjuda alla
nya kunder hela 10% rabatt
på alla tjänster den kommande helgen.
Mr Big Ben Pattersson och
Mr Eddie Smith med personal önskar alla nya kunder och
besökare varmt välkomna!
Det är Mackinack Heralds
förhoppning att våra medborgare ger de nyblivna affärsinnehavarna i staden ett
varmt välkomnande, och att
det hela ska leda till ömsesidig nytta och nöje för lång
tid framöver!

Det återstår att se om
det stundande bröllopet kan
överbrygga generationer av
fiendskap mellan familjerna,
där den äldre generationens
mafiosi, som den beryktade
Galterio “Galten” Costa eller
den inflytelserika Florentina
“Florry” Santori har hörts
uttrycka starka åsikter om
den planerade föreningen.

ROMANTISK DUETT MED GINO COSTA?
SPARKLE: “INGENTING ÄR OMÖJLIGT...”

Känd talangjägare i staden

DET HAR kommit till The
Mackinac Heralds kännedom
att den driftiga direktören
Hilma von Näckendorff kommer befinna sig i staden
under det kommande veckoslutet. Von Näckendorff, som
ligger bakom flera av landets
största sångare och sångerskor, lär vara på jakt efter
nya talanger bland de många
tillresande för helgens festligheter.
– Kanske kan jag få till
en ny akt redan till lördag,
säger managern till vår reporter på The Vortex Jazz
Club och fortsätter:
– Alla typer av framföranden
är
intressanta.
Finns det en talang i Notown
i helgen kommer jag att finna den.
Så för de med stora planer inns det en unik chans i
helgen. The Herald vill dock
påminna om vår artikel från
tidigare i år, om den lovande sångaren Karim Bloombranch, som blev lämnad
barskrapad när debuten floppade, och von Näckendorff
gick under jorden.

The Herald fick en intervju med stadens
lokala celebritet, primadonnan Sylvia
Sparkle, inför det stundande bröllopet.
Sylvia Sparkle, Hur känner Ni inför det stundande
bröllopet i Notown?
– Jag tycker att det är
ett väldigt trevligt initiativ!
Bröllopet kommer ju utan
tvivel att vidga min fanbase,
och ge större spridning för
min musikaliska talang.
Det går ju en hel del rykten om de båda familjernas
något brokiga förflutna, med
allahanda brottslighet: Hur
känner Ni inför detta?
– Åh, ärligt talat, vem
har inte gjort allehanda saker för att ta sig framåt här
i världen? Jag anser att det
viktigaste måste vara att
blicka framåt. Som jag gör.
Är Ni själv bjuden till
bröllopet?
– Självklart är jag det!
Jag har dessutom lova att
framträda på bröllopsfesten,
på scenen på The Vortex
Jazz Club!
Är Ni personligen bekant
med brudparet?

– Åh, inte så oerhört väl...
Jag har dock träffat fröken
Bianca Santori. Hon förefaller vara en härlig ung dam,
med ruter i! Så länge hon
inte ger sig på någon musikalisk karriär, kommer det säkert att gå utmärkt för henne!
Annars har jag mest haft
ett och annat sammanträffande med Gino Costa, en
stilig karl förresten, som
också har en viss sångröst...
– Åhå, går det att hoppas
på en duett månne?
– Ja... det beror förstås på
repertoaren. Men allt, verkligen allt, är möjligt! I övrigt
rekommenderar jag verkligen alla bröllopsgästerna
att besöka The Vortex under
helgen, det kommer att bli en
musikalisk upplevelse, och
det kommer också bli möjligt
att erhålla min autograf om
jag känner mig på mitt generösa humör!
Tack, Sylvia Sparkle, för
intervjun!

Tiramisú
Inför det stundande

Omoraliska musikstilar?
LEDAMÖTER i stadens
Moral
Majority
Chapter
har på senare tid uttryckt
oro för dökningen av s.k.
jazzklubbar i staden, då de
anser att den nya s.k. jazzmusiken uppmuntrar till ett
vilt och lösaktigt leverne,
och också kan inverka menligt på ungdomens moral.
Föreståndaren, för The Vortex Jazz Club, Bess Flat, har
dock en annan uppfattning:
– Den nya jazzmusiken är
lika mycket en del av Amerikas framtid som teknikens

senaste framsteg, som automobilen eller den alltmer
spridda användningen av
elektricitet. Jag tror också
att den nya dans som introducerades på Broadway
med influenser från staden
Charleston i South Carolina,
kommer att nå mycket stor
popularitet även på våra
breddgrader.
The Mackinack Herald
kommer självklart att fortlöpande bevaka hur denna kulturyttring påverkar vår omhuldade livsstil.

POLISCHEF BRICKMAN

LÄMNAR IN BRICKAN

POLISCHEF BRICKMAN I SIN KRAFTS DAGAR

Efter sin långa och framgångsrika karriär så
är det snart dags för polischefen Walter Brickman att gå i pension. Vi har fått möjlighet att
träffa polischefen för en exklusiv intervju.
Vad är Er största framgång
under denna långa karriär?
– Jag minns den dagen då
jag gick ut ur polisakademin
och fick mitt första uppdrag.
Det var en hederlig spaning
på ett tryckeri i San Fransisco. Vi lyckades infiltrera
arbetarna och kom fram till
att de hade ett nattskift som
tryckte pengar, falska pengar.
Vad kommer Ni syssla
med när Ni har gått i pension?
– Jag kommer skriva mina
memoarer om mitt långa
polisjobb och dess framgångar. Sen har jag tänkt dra mig
tillbaka på en ö i Karibien.
Där kommer jag leva gott.
Vad är det bästa med att
vara polischef?
– Det är enkelt, min vän;
kafferasterna och kakorna.
Inget annat som Ni
kommer på... som att jaga
skurkar?
– Nä. Kafferaster och kakor är nog bäst, sen att lyckas komma upp på listan
som veckans bästa batong-

snurrare är också ett mål.
Glöm inte att fira födelsedagar över en god tårta och
en kopp kaffe.
Hur har Ni gjort för att
få tag på brottslingar då?
– Vi har ju knappt någon
kriminalitet
här.
Ibland
kommer någon in som är
misstänkt till stationen och
då sätter vi dem i kurran.
Har Ni inga spaningar på
misstänkta, hur gör ni då?
– Det, min vän, är hemligt. Om du inte lovar trycka
det: Vi har infört ett aspirant program här på polisen
där invånare kan få prova
på polisyrkets hårda vardag.
Har Ni något annat spännande att berätta för oss om
Er själv?
– Mina favoritkakor är engelsk sockerkaka, hallonkakor, havrekakor, krus-kakor,
chokladtryffel, scones, brysselkex och brownie. Gör inget dumt klockan 7.30, 10, 13,
15, 17 och 20 för då har vi
kaffepaus på polisstationen.
Tack, polischef Walter
Brickman för intervjun.

bröllopet har Bianca
Santori välvilligt gått
med på att dela med sig
av familjens berömda
Tiramisu-recept!
400 gram Savoardikex
400 gram mascarpone
4 st ägg
2 dl strösocker
12 koppar espressokaffe
2 tsk kakaopulver
1 skvätt Amaretto

Vi utför alla former av transportuppdrag! Full diskretion
utlovas vid känsligt gods!
WE HIRE!

Driftig personal sökes för tillfälliga uppdrag!
Tala med “Big Ben” Patterson!

Spritsmuggling
ökar i delstaten
SPRITSMUGGLING
är
ett ökande problem i vårt
samhälle, hävdar insatta
personer som The Mackinac
Herald har talat med.
-Sedan utskänkningsförbudet införts har införsen
av illegala spritprodukter
ökat oerhört säger tullinspektören T. Equila som vår
utsände intervjuat.
Spritsmugglarna visar en
överraskande uppfinningsrikedom för att få den illegala varan förbi tullens
vakande ögon. Majoriteten
av smuggligen här i Michigan sker sjöledes i mindre
snabba s.k. “racerbåtar”, och
spritdunkarna dras ofta under vattnet och släpps på
bottnen, för att sedan plockas upp av landburna kumpaner.
Enligt insatta nyktra källor säljs sedan spriten på
mindre nogräknade etablissemang, s.k. “Speak-easys”
för uppåt 5 dollar per flaska.

CINEMATOGRAFEN

Rörliga bilder!
En oförglömlig upplevelse!
East 1st Street, Notown

Koka 12 koppar espresso
Häll kaffet i en vid skål och
låt det svalna något.
Separera äggvitorna från
gulorna och vispa vitorna
till ett hårt skum. Skummet
ska sitta fast även om man
vänder bunken upp och ner.
Vispa
äggulorna
med
strösockret till en krämig
massa. Häll i mascarponen
och rör till en jämn och fin
smet. Rör sedan försiktigt
ner det vispade äggviteskummet.
Täck botten på en fyrkantig form med mascarponekrämen. Doppa Savoiardikexen snabbt i espresson, så
att de bara hinner suga upp
lite och lägg dem tätt intill
varandra ovanpå krämen
tills hela formen är täckt.
Täck sedan kexen med
mer kräm och lägg ytterligare ett lager kex.
Avsluta med ett lager
kräm och ställ formen i kylen
i minst 2 timmar.
Lägg kakaon i en tesil och
“dutta” den över tårtan ca 15
minuter innan servering och
servera tiramisun kall.

PLAYING THIS
WEEKEND AT

Bröder från Chicago
gör film på västkusten
I FÖRRGÅR, den 16 oktober 1923, aviserades bildandet av ett nytt företag av två
bröder från det nära Notown
belägna Hermosa County,
Chicago: Bröderna Walt och
Roy Disney har på senare
tid etablerat sig i den växande industrin för animerade
bilder i Hollywood, CA, och
där redan producerat ett par
mindre tecknade kortfilmer.
Vi önskar dem all lycka till
med den nystartade lilla firman Disney Studios, och hoppas att den ska ge dem möjlighet att försörja sig i den
Kaliforniska delstaten.

7TH STREET
SYNCOPATORS
MISSA INTE!
East 5th Street/1st Avenue, Notown, MI

