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dagen. Svaga vindar, 
16-22 grader.
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ÄNTLIGEN: ALDO+BIANCA=SANT

POLISCHEF BRICKMAN HÄKTAD

Upplopp på Moonshine Bar

Den avgående polis chefen 
i Notown, Walter Brick
man, häktades i dag av en 
omfattande polisstyrka. 
Han fördes till häktet och 
förväntas ställas inför rätta 
för bland annat kidnapp
ning, utpressning, förtal och 
urkundsförfalskning. 

Häkt ningen följde på en 
omfattande nattlig ope
ration, ett unikt samarbete 
mellan Notowns lokala polis 
och de f.d. brottsliga maffia
familjerna Costa och Santori. 

Raiden ledde till ett om
fattande bevismaterial som 
visade att Brickman tänk
te avsluta sin karriär med  
att låta massarrestera båda 
maffiafamiljerna under bröl
lopet på falska bevis. 

Om Brickman blir dömd 
lär han få tillbringa resten 
av sitt liv på statens bekost
nad, inte som pensionär utan 
som fängelsekund. Fängelset 
i Missauga County är beryk
tat för den låga kvaliten på 
sitt fika.

Kaos utbröt utanför Moon
shine Bar, ett etablissemang 
i norra utkanten av Notown 
i går då en utlyst titelmatch 
mellan “Tjuren från Bronx” 
och “Sluggern från Memphis” 
tog en oväntad vändning då 
de båda slags kämparna samti
digt gick i golvet och räknades 
ut. En s.k. dubbel knockout 
resulterar i oav gjort, varvid 
spelare får sina pengar till
baka, men en teknikalitet i 
vadslagningen specificerade 
att “den som stod upp” skulle 
ge pengar. 

Vadslagningen hade sam
lat en stor skara deltagare, 
och när alla pengarna sålunde 
gick till arrangörerna utbröt 
upplopp och lynchstämning. 
Deltagarna använde uttryck 
som “skandalöst” och ut
talanden om polianmälan och 
värre förekom. 

Arrangörerna, med Lu
ciano von Wovern i spetsen 
bestred dock detta, och und
gick med nöd och näppe att 
bli lynchade. Det återstår att 
se hur det rättsliga efter
spelet blir.

Återigen sam-
lades familjerna 
Costa och San-
tori vid Lover’s 
Hill för vigsel  – 
och denna gång 
dök både brud 
och brudgum 
upp!

– Tänk vad kärleken är 
stark, som kan förena två en 
gång stridande familjer till en 
– enade av kärlek, sa pastorn 
i inledningen av den vackra 
bröllopsceremonin. 

Bruden, Bianca Santori, 
vandrade mot altaret i ett 
blomsterregn, och strax där
på kom brudgummen, Aldo 
Costa, samma väg – strå
lande lycklig. 

Efter bröllopslöftena – 
som bägge besvarade med ett 
“ja” – höll brudens mor, Isa
bella Santori fram den åter
funna släktklenoden, parme
sanosten, till brudparet, som 
andaktsfullt tog en liten bit, 
delade i hälften och matade 
varandra. 

– Jag är så lycklig, tänk att 
bröllopet äntligen blev av, eft

er alla prövningar, sa Bianca, 
efter bröllopskyssen.

– Jag ser fram emot att 
dela livet med dig, Bianca, 
och med alla nya familje
medlemmar, sa Aldo och 
vände sig mot gamla och nya 
släktingar och fortsatte: 

– Som tack för er hjälp vill 

vi bjuda er alla på en bröllops
present. 

– Och vi fortsätter firandet 
i byn, sa Bianca. Vi bjuder på 
tårta och dans i jazzklubben. 
Nu är vi alla hederliga ma
fioso!

Och festen fortsatte nere 
i stadens jazzetablissemang, 

The Vortex Jazz Club, där 
ägaren Bess Flat i vanlig ord
ning inte missade chansen att 
dra av ett par gamla pärlor på 
sin saxofon. 

Bröllopstårtan var överdå
dig: stor, vacker och delikat  – 
vad annat var att vänta? Och 
alla gäster lät sig väl smaka. 

Nu återstår att se hur de 
båda släkterna kommer klara 
av att leva ett hederligt liv, 
och det är inte utan att vi på 
The Mackinac Herald undrar 
vad vi hädanefter ska fylla 
spalterna med, när brotts
ligheten i trakten kommer 
minska drastiskt.




