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Bianca Santori, Vad tänk-
er Ni nu – efter det inställda 
bröllopet?

– Det är inte inställt, det 
är uppskjutet! Jag undrar 
såklart var Aldo är. Han  
har inte fått kalla fötter – 
något måste ha hänt! Det här 

kommer ordna sig, jag måste 
ju få äta av osten på min 
bröllopsdag!

Vad tror Ni kan ha hänt? 
– Han kan  ha glömt bort 

tiden när han förberedde 
festmåltiden han ska bjuda 
mig på nästa vecka. Typiskt 

Aldo att missa tiden...
Vad gör Ni nu – i väntan 

på att Aldo dyker upp?
– Jag får leta efter honom. 

Och sedan kommer jag säga 
till honom på skarpen, efter-
som han missade tiden – den 
största stunden i våra liv! 

Dagens väder:
Svaga vindar, uppehåll, väx-
lande molnighet. Gränslösa 
utsikter framåt dagen. 3–5 
grader.
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BRÖLLOPSKAOS: OST OCH BRUDGUM BORTA

Bruden: Han har inte fått kalla fötter

NEDLAGT BROBYGGE

DON SANTORI KALLAR 
TILL FAMILJERÅD

Det förväntade bröllopet mellan 
Bianca Santori och Aldo Costa 
som skulle ägt rum på Lovers Hill i  
förmiddags slutade i  katastrof, då 
både brudgummen, och familjen 
Santoris traditionella parmesanost 
oväntat lyste med sin frånvaro.

ALLT VERKADE upplagt 
för ett strålande bröllop i 
förmiddagssolen på Lovers 
Hill. Den strålande bruden 
var på plats, gäster, föräl-
drar och släkt var alla för-
samlade. Det hela upplöstes 
dock i kaos, då brudgummen, 
Aldo Costa, inte dök upp vid 
sidan av sin tilltänkta. 

Vissa medlemmar av 
klanen Costa var inte sena 
med att anklaga de konserv-
ativa delarna av familjen 
Santori för att ha undan-
röjt brudgummen för att 
förhindra bröllopet. San-
tos avvisade detta som en 
skymf. 

När det dessutom visade 
sig att Santoris berömda 
uråldriga parmesanost, 

en vital ingrediens i varje  
Santori-bröllop, oförklarligt 
hade försvunnit under nat-
ten, utmynnade festligheter-
na i ömsesidiga anklagelser 
och hot om våld från båda 
sidor. 

Familjerna har nu dragit 
sig undan till sina respektive 
stadsdelar i Notown, och vad 
som nu händer är osäkert. 
Det är dock klart att om den 
saknade brudgummen och 
den likaledes saknade osten 
inte kan återfinnas snarast 
hotar ett omfattande maf-
fiakrig, något som kan bli 
förödande för hela trakten. 

Å hela traktens vägnar 
uppmanas alla medborgare 
att göra allt för att ge detta 
en lycklig upplösning.

Mr Costa, vad är Er reak-
tion på det som skett?

– Ja, jag är inte förvånad! 
Vad kan man förvänta sig av 
djur?!

Djur?
– Ja djur! Alltså... de där 

Santoris menar jag!
Så Ni tror inte att det 

finns något hopp för en åter-
förening...

– Verkligen inte! Man ska 
inte tro på sånt nonsens som 
kärlek! Man ska hålla sig till 
de värderingar som alltid har 
gällt: Pengar! Då blir det inte 
något sånt här tjafs!

Er sonson Aldo verkar ha 
haft en annan uppfattning...

– Ja, han är ju en så naiv 
ung man, min stackars son-

son... Och helt bortkollrad  
sedan han började umgås 
med det där blonda stycket!

Så hur går Ni vidare från 
det som hänt?

– Som vi alltid har gjort! 
Var och en för sig! Inget sånt 
här... brobyggande!

Vi tackar Mr. Costa för in-
tervjun.

Lorenz Santori,  Hur ser 
ni på förmiddagens inställda 
bröllop?

 För mig är det fullstän-
digt klart att den där slyn-
geln Costa har fått kalla föt-
ter och lämnat min dotter 
vind för våg.

– Först försvinner han. 
sen försvinner vår Ost. Det 
är fullständigt otänkbart 
med någon förening mellan 
familjerna tills åtminstone 
osten är återställd.

Hur tar bruden, Er dotter 
det hela? 

– Ja, hon är förstås väldigt 
upprörd, men vidhåller ju att 
hennes tilltänkta är oskyl-
dig, men man vet ju hur den 
yngre generationen är... All-
deles för benägna att ge sin 
tilltro till kärleken.

Och vad händer härnäst?
– Just nu får vi samla 

familjen till klanråd, sen får 
vi se hur vi ska gå vidare. 
Eventuellt får det bli en frå-
ga för Mario... 

Bröllopsplaneraren?!
– Ja, han är ju också min 

personlige... omhändertagare 
av mindre trevliga jobb. Det 
är ju beklagligt om någon 
skulle behöva försvinna, 
men sånt kan ju visa sig nöd-
vändigt.

Kan det gå så långt?
– Vi får se. Som det är nu 

vill vi i alla fall inte se någon 
Costa i vår familj. 

Tack för intervjun
(Mario Costa har i en rep-

lik till ovanstående antytt 
att det som hänt kan inne-
bära en återgång till “riktiga 
affärer” i maffiabranschen...)

Hos Barberare 
Samuel Cut  
får du den  

behandling du 
förtjänar!

1 FIRST AVENUE, NOTOWN



BANKDIREKTÖREN TVÄTTAR GÄRNA LAKAN
...The Mackinac Herald har 

träffat bankdirektör Luciano 
“Lus” Pudéln, som svara för 
vårt lokala bankkontor.

Direktör Pudéln, Ni har 
en småstad som Notown 
verkligen underlag för en 
bankfilial?

– Absolut, absolut! Varje 
samhälle har behov av en in-
rättning där man kan förvara 
värdesaker, låna till dristiga 
projekt och göra säkra inves-
teringar!

Ni ger också möjlighet att 
deponera föremål?

– Definitivt! Och det 
finns också möjlighet att 
mot mind re ränta lämna in 
föremål som säkerhet mot lån!

Men det låter ju som pant-
verksamhet...?

– Åh, så skulle jag inte 
säga... Men jag tror på att en 
bank ska kunna vara flexi-
bel, jag vill gärna se det som 
möjlighet att få sedlar i ut-
byte mot egna föremål som 
man inte vill skylta med... 
jag brukar kalla det min 
lokala tvättinrättning... Jag 
hoppas på sikt kunna utöka 
till RIKTIGA lakan!

Har Ni någon intressant 
historia Ni kan dela med er 
av ur verksamheten?

– Åh, jag minns särskilt 
väl en intressant individ som 
kom förbi nyligen, och var 
mycket intresserad av att få 

ut en summa kontanter.. Det 
är nog första gången jag fått 
en nyckel i pant! Den skulle 
visst ha ett visst värde, 
han fick 10 dollar för 
den... Det krävdes dock 
ett lösenord för att lösa 
ut den, vi kom överens om 
 ordet “Krueger”. Men det får 
ni inte skriva förstås!

Självklar, självklart! Så Ni 
tror att bankverksamheten 
går en ljus framtid till mötes?

– Ja, definitivt! Och med 
de hya inflyttande verk-
samheterna såsom Moon-
shine Transport och det 
förestående maffiakriget, 
hysr jag stora förhoppningar!

Tack, Direktör Pudéln!

Borttappat 
 Min monokel står ej att 

finna, den måste ha blivit 
förlagd. Om den upphittas, 
var vänlig att snarast läm-
na in den till polisstationen, 
emedan jag imorgon ämnar 
besöka cinematografen för 
att se föreställningen. /W.B.

UPPHITTADE FÖREMÅL
 Saknar NI något föremål? Måhända 
kan tingesten stå att återfinnas i det 

röda huset söder om lägerplatsen. 
Prata med någon i kökspersonalen.

Allt kan köpas  
för pengar,  

kan det inte köpas 
för pengar,  

kan det bytas  
mot guld!

The Stamp Corner har 
något för varje kund!  

Slipsar, mjöl, karameller, 
lås och nycklar.

WEST 1th STREET, NOTOWN

The  
Italian  
Bakery 

Fråga gärna 
föreståndar innan 
Rose Lime efter 
vår speciella Cosa 
Nostra-limpa. 

Ordinarie pris 
3 $, i  dag endast 
2 $.

 

EAST 4th STREET, NOTOWN

Personligt 
Ägaren till Spectrum vill 

gärna hjälpa dig med nyckel-
info, om du ger honom lösen-
ordet “Nosferatu”.

Söker  
du en  
nyckel? 
En sådan 
står att 
finna om 
man letar 
i grunden 
till tull-
stationen

UNIKT  
TILLFÄLLE

I DAG:  
TALANGJAKT

MISSA INTE!

East 5th Street/1st Avenue, Notown, MI

Titelmatch i dag kl 17
”Sluggern från Memphis”  

vs.  
”Tjuren från Bronx”

Vadslagning!


