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Primadonna 
på premiärtur

Det går uppenbarligen bra 
för Moonshine Bar Trans
port Ltd. En av delägarna, 
Mr. Eddie Smith sågs på för
middagen ta en biltur i solen 
med primadonnan från the 
Vortex Jazz Club, Ms. Sylvia 
Sparkle. Det såta paret såg 
mycket nöjda ut där de for 
vägen fram. 

Detta utgör möjligen yt
terligare en fas i Miss Spar
kles vidlyftiga leverne, som 
vi ofta har funnit anledning 

att kommentera i The Macki
nac Herald. 

Om Eddie Smith utgör 
hennes nye gunstling torde 
detta enligt minnesgoda 
journalister utgöra nummer 
63 i ordningen. 

Befolkningen i Notown 
ser med viss lättnad att Ms. 
Sparkle ser ut att vända 
blickarna utåt, då andelen 
oprövade män i staden bör
jar tryta.

The Mackinac Herald  
har blivit kontaktade av en 
lokal fiskaresom hittat ett 
mystiskt föremål i sitt mät 
i Lake Michigan. Enligt up
pgift är föremålet stort och 
tungt och mycket illaluk
tande.

– Jag plockade upp’et 
i alla fall, jag har liksom  
på känn att det kan vara 
viktigt. Jag tror att nån av 

maffiafamiljerna skulle vara 
intresserade av’et!

Fiskaren är inte vil
lig att visa vad han fun
nit, men är så övertygad  
om föremålets värde att  
han inte tänker skilas från  
det för mindre än 
dess vikt i guld!  
Vad föremålet egentligen  
är för något kan vi bara 
spekulera i...

Dagens väder:
Svaga vindar, uppehåll, väx-
lande molnighet. Gränslösa 
utsikter framåt dagen. 3–5 
grader.
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FISKAREN FÖRTEGEN

Mystisk koffert 
med 50 lås  
funnen 

Det har kommit till The 
Heralds kännedom att en 
mystisk koffert har blivit 
funnen i skogen nära plat
sen för det tilltänkta bröl
lopet mellan Aldo Costa och 
Bianca Santori. Kofferten är 
enligt uppgift mycket stor 
och tung, och låst med inte 
mindre än 50 lås! Enligt ryk
ten har dämpade skrik hörts 
inifrån kofferten men detta 
är obekräftat. Frågan är om 
fyndet kan ha något samband 
med de nyligen inställda bröl
lopet och den fiendskap som 
nu verkar utvecklas mellan 
de båda maffiafamiljerna. 

Personligt
Bess Flat låter hälsa att 

låsöppnare kan erhållas från 
innandömet av klubbens 
största musikinstrument.

 

Moonshine Bar låter meddela att titel-
matchen är framflyttad till kl 15.45

Mystiskt föremål upphittat 
i Lake Michigan



Bilden visar hur det van
liga porträttet på framsidan 
är ersatt med en märklig 
frånstötande nuna, och hur 
baksidan ordet “ONE” är er
satt med “ONCE”. Var på er 
vakt, medborgare!

The Mackinac Herald har 
erfarit att en fräck falskmyn
tarliga härjar i delstaten. 
Ett stort antal förfalskade 
dollarsedlar har upptäckts i 
cirkulation, 

Myndigheterna varnar för 

att ta emot sedlar med de 
här visade kännetecknena: 
Sedlarna är värdelösa, och 
ingen ersättning går att få. 

Det är vår förhoppning att 
stadens polisväsen efter det 
förestende debaclet med det 
inställda bröllopet kan lägga 
ner mer energi på att se till 
att de skurkar som på detta 
sätt vanhedrar vår valuta 
snarast får sitt straff!

The Herald har erfarit 
att två stjärnot i vardande 
idag övat på The Vortex Jazz 
Club. Enligt direktör Hilma 
von Näckendorff framfördes 
ett fabulöst uppträdande på 
den ovanliga kombinationen 
banjo och vokalist. Melodin 
“Hit The Road, Jack” fram
fördes med kläm och bravur 
av duon Ebba och Jakob, och 
enligt von Näckendorff, som 
avser att hjälpa till med lan

sering i scenerna på Broad
way, kommer duon att gå en 
lysande framtid till mötes. 

Alla intresserade kommer 
förhoppningsvis att få en 
chans att höra detta nya un
der på The Vortex Jazz Club. 

I sammanhanget vill vi 
också nämna den förestående 
talangjakten på The Vortex, 
där det utlovas guldtackor till 
de sex bästa framträdande
na!

Vi fick en intervju med vår 
lokale kyrkans man, Pastor 
Stefano Costa, kyrkoherde i 
S:s Marys Church. 

Hur ser Ni på den senaste 
tidens händelser, Pastor Costa?

– Ja, det är ju helt för
skräckligt. Jag är ju själv 
mycket förtjust i bröllop, när 
två unga förenas inför Gud, 
så det är ju hemskt när det 
inte blir av.

Hur ser Ni på den fiend
skap som uppkommit mellan 
familjerna?

– Ytterst beklagligt. Sam
tidigt är deet ju klart att 
familjen Santori helt har tap
pat sinne för proportioner, 
då det i fallet brudgummen 
gäller en människa, medan 
de å andra sidan ställer till 

detta liv över en OST! för
skräckande.

Enligt uppgift har Ni setts 
ganska ofta på Moonshine 
Bar på sistone...

– Ja, hrm, jaså... Jag, 
jag bedriver ju också upp
sökande själavård, och dör 
hänger ju många förtappade 
själar. Särskilt vissa av de 
unga damerna där hyser jag 
gott hopp om...

– Det är verkligen in
tressant att notera det 
uppsving kring syndaförlå
telse som kett på sistone. Så 
sent som idag emottog jag 
en fascinerande bikt, 
som jag förstås inte 
kan berätta om, men med 
den bikten följde också en 
märklig nyckel som anför
trotts mig. Då jag inte är så 

mycket för världsliga ting, 
måste jag erkänna att den 
tynger mig en aning. Jag hop
pas att jag kan ge denna vid
are till någo, som kan komma 
att besöka mnig och edriva 
de bibelstudier som förstås 
är nödvändiga för att erhålla 
ett sådant förtroende.

Tack, Pastor Costa!

FALSKMYNTARLIGA 
HÄRJAR I TRAKTEN

PASTOR COSTA: FÖRTAPPADE SJÄLAR Om  ni  söker  
en  nyckel   
kan ni  hitta  
den  under   
rötterna i  
östra väggen  
i Moonshine  
Valley. 

Personligt
Nyckeln till mitt hjärta ger 

jag till den som förföriskt 
viskar “tidsenligt” i mitt 
snäckformade lilla öra.

/Sylvia S

Har du blivit drabbar? Mackinac 
Herald redogör för hur du kan 
jämföra dina sedlar här:

Sunday, October 20

Ny stjärnduo upptäckt?



The Mackinac Herald Nyhetskälla för

 THE LIMITLESS PAPER

SINCE 1903 ONE DOLLAR A COPY


