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Momentálně nejbohatší skupi-

nou nových příchozích na Di-

voký západ jsou Golden Grils 

dvou tváří vedené pistolnicí 

známou pod jménem Bizoní 

kýta. Americké veřejnosti za-

tím stále není jasné, zda jde o 

bandity nebo ochránce. Na 

jedné straně se oproti ostatním 

laskavě zachovali k sirotkům a 

narušili snahu o loupež. Na 

druhou stranu se neváhali za-

pojit do vykrádání banky v Do-

dge City. 

Při vzácném rozhovoru členů 

této bandy s pracovníkem naší 

redakce se nám podařilo zjistit, 

že jde skutečně o součást jejich 

strategie. Chaoticky volí stranu 

dobra a zla, aby byli nepředví-

datelní. Jak asi nakonec dopad-

nou? 

------- 

NOVÍ OCHRÁNCI 

V posledních dnech jsme byli 

svědky nečekaného obratu. Do-

sud nechvalně známá parta 

banditů Prchlí koně náhle zpy-

tovala své svědomí a začala se 

živit poctivou prací. Samozře-

jmě všichni víme, že poctivá 

práce není cestou pro rychlé 

zbohatnutí, ale o to více pro-

spívá všem! 

Prchlí koně vědí, že na počátku 

se vydali špatnou cestou, ale 

nyní chtějí udělat svět lepší. I 

proto se těší podpoře spolku 

Arizonské obrody! 

------- 

FEDERÁLNÍ PÁTRÁNÍ 

Tajuplná žena, známá pod jmé-

nem Lady Kovbojka, zadávala 

v této oblasti různým skupi-

nám dobrodruhů prapodivné 

úkoly. Federální vláda má odů-

vodněné podezření, že se jedná 

o osobu působící ve prospěch 

cizí znepřátelené mocnosti. 

Vláda proto shromažďuje se-

znam úkolů, které tato žena za-

dala. 

Kovbojové! Pokud jste dobře 

informování, sepište seznam 

úkolů, které byly na Divokém 

západě Lady Kovbojkou zadány 

a odevzdejte spolu s registrač-

ním poplatkem $1 zástupci 

vlády Al Špačínovi do středeční 

večeře! Partě, která přispěje 

nejvíce informacemi, připadne 

odměna $3 navýšená o všechny 

registrační poplatky! 

ZPRÁVY 

Potulný kočár s nejnovějším 

vynálezem bratrů Lumierů do-

razil na Divoký západ. V pon-

dělí proběhlo dechberoucí 

představení, které si získalo 

přízeň místního publika. 

 

Po sérii nepřetržitých přepa-

dení se ředitel Morgan Bank 

rozhodl uzavřít pobočku v Do-

dge City. Opakovaným ná-

jezdům banditů padla za oběť 

řada hrdinných strážců. Podle 

očitých svědků se na přepade-

ních podíleli členové Smíchov 

Gangu, tzv. Neohrožených 

střelců i jinak bezúhonná sku-

pina Golden Gril’s dvou tváří. 

 

Kdo se bojí v noci? 

 

TOP SIX RICHEST GANGS 

Golden Grils dvou tváří - $33 

Prchlí koně - $26 

Deset neohrožených - $25 

Smíchov Gang - $24 

Neohrožení střelci - $19 

Otrokáří - $18 

 

PADOUCH NEBO HRDINA? 

BIZONÍ HODY 
Již tuto úterý se konají vše-

obecné a oblíbené bizoní 

hody! Od třetí hodiny pro-

bíhá tzv. točení, ve večer-

ních hodinách pak první 

zákroj. 

HOSTÉ VÍTÁNI 

VSTUP ZDARMA 


