
Junky News 

I veckan hölls en av 

många heta debatter 

rörande taggtrådsfrå-

gan. Senator Thomas 

McEwan, en av de 

största motståndarna 

mot taggtråd, debatte-

rade mot Senator Anne 

White som är en av de 

starkaste förespråkarna. 

Läget i senaten just nu 

är sådant att det är lika 

många röster för som 

emot införandet av ett 

förbud mot att det ska 

vara tillåtet att hägna in 

sina ägor med tagg-

tråd.  

Så länge läget är oför-

ändrat är det upp till 

varje borgmästare att 

besluta i frågan. Detta 

gör frågan ytterligare 

mer infekterad ute i 

landet där stora ranchä-

gare runt om i delstaten 

agiterat för ett förbud 

Minnekapis guvernör 

Nathan Johnston har 

tröttnat på laglösheten 

som råder i delstaten. 

 “Vår delstat ska vara 

en plats för hederliga 

amerikanska medbor-

gare som vill bidra till 

att bygga ett gudfruk-

tigt samhälle och en 

blomstrande ekonomi, 

inte för banditer och 

patrask” framförde 

han högljutt i ett of-

fentligt anförande i 

samband med invig-

ningen av ett nytt hög-
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Taggtråden splittrar senaten 

mot taggtråden som 

skulle hindra boskapen 

från att röra sig fritt 

över stora områden. 

Att tillåta taggtråden 

skulle innebära döds-

stöten för flera ranchä-

gare och även driva 

upp priset på kött.  

Många småbönder nära 

Junk City har tagit sig 

in till staden och anord-

nat arga protester mot 

att dom inte får skydda 

sin mark med taggtråd. 

Detta har i sin tur med-

fört att Junk Citys egen 

sheriff har vid ett par 

tillfällen behövts tillkal-

lats för att lugna mas-

sorna. 

kvarter åt county-

sheriffen.  

”Särskilt vill jag upp-

märksamma laglöshet-

en i Slow River. Det är 

dags att en ny borgmäs-

tare där tar tag i saken. 

Jag har personligen 

uppmanat delstatspar-

lamentet att stifta en lag 

som gör borgmästare 

personligen ansvariga 

för om en stad förfaller i 

laglöshet.” avslutade 

Guvernör Nathan John-

ston.  

Krav på lag och ordning 

Berömd författare på besök 

Den berömde författaren Philippe Beauregard, har setts på rundresa i Min-

nekapi. Möjligtvis söker han inspiration till en ny spänningsroman. Beaure-
gards senaste tre romaner har alla varit bästsäljare så många är spända av 
förväntan över vad syskonen Lavoie, hans mest kända karaktärer, ska hitta 
på härnäst.  
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Inga spår efter Arthur Fords 
mördare 

Mordet på den kände finansmannen och filan-

tropen Arthur Ford är fortfarande inte löst. Ford 
försvann i samband med en tågresa i september 
förra året och hans kropp återfanns i oktober i  
floden nedströms Slow River. 
 
Dpt. Marshall Witts som lett utredningen arbe-
tade tidigt med att det skulle röra sig om en  
kidnappning eftersom tåget tvingats till en  
kraftig inbromsning strax utanför Slow River. I 
samband med detta tros Arthur Ford och hans 
livvakt ha tvingats under hot av tåget. 
 
Efter det att man hittat Arthurs döda kropp  
genomborrad med flertalet pilar anses nu att det 
är indianer som ligger bakom dådet. Teorin 
stärks av det faktum att kroppen av Arthur Fords 
vakt som hittades i närheten av järnvägen sak-
nade sitt huvud. Dessutom har fler boskap skju-
tits i området. Till exempel hos ranchägarna Rey-
nolds. Fallet har således lämnats över till Indian-
byrån. 
 
Arthur Fords son, Rupert Ford, har utlyst en be-
löning om $2 000 till den som hittar faderns mör-
dare och inlett egna privata undersökningar. 
Trots den utfästa belöningen och Indianbyråns 
hårda arbete har man inte kommit Arthur Fords 
mördare på spåren. Det finns dock hopp att fallet 
ska kunna få en lösning innan årets slut. 
 

Delstatssenatorn Thomas 
McEwan på rundresa  

Delstatssenatorn Thomas McEwan är på resa 

genom Minnekapi. Resan går via Hugo, Wal-
lace, och Onkley samt avslutar med ett besök i 
Slow River där han kommer medverka i den 
nyligen instiftade Slow River Town Fair. 
 
 McEwan kommer som egenskap av senator 
för sitt valdistrikt att hålla ett anförande, och 
agera domare i Slow Rivers stora poesitävling. 
Dessutom kommer Senator McEwan att över-
vaka borgmästarvalet som anordnas i staden. 
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Härom veckan greps abortören och änglamakers-

kan Evelyn Nixon i Junk City.  
 
Detta var ytterligare en i raden av abortörer som 
gripits i Minnekapi sedan förbudet mot dessa in-
fördes.  
 
Nu är det förhoppningsvis slut med denna typ av 
verksamhet i Junk City. Dock erfar källor till 
Junky News att det finns kringresande abortörer 
på landsbygden som inte är lika lätta att arrestera 
och lagföra, särskilt då det på många ställen sak-
nas en rättrogen sheriff.  
 
Endast hårdare straff och en aktivare sheriffkår 
kan komma till rätta med denna ohyggliga verk-
samhet. Var och en bör se sig om och rapportera 
om liknande verksamhet. 

Flertal tillförlitliga ortsbor har nämnt till redakt-

ion att en Ängel har uppenbarat sig under en av 

den Anglikanska kyrkans gudstjänster. 

Kyrkoherde Brown bekräftar uppgifterna och 

berättar att han ofta har mycket givande samtal 

med sagda ängel och på så sätt har kunnat 

dryfta religiösa spörsmål direkt med högre ort. 

 

Redaktionen efterlyser flera vittnesmål och 

gärna en bild av ängeln i fråga. 

Besökande Ängel 

Änglamakerskor och abortörer 
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ARBETE  

erbjudes 

Latrintömmare sökes  

Fria arbetstider, en 

omgång kläder per 

år och en flaska 

whisky i veckan.   

Bostad finnes utan-

för staden.  

Möjlighet till extra 

inkomster i form av 

hittelön, då borttap-

pade föremål ibland 

dyker upp och kan 

återlämnas till tack-

samma ägare.  

Vid intresse kon-

takta  redaktionen 

Herr James White, 

ledare för de beryk-

tade Sjundedagsad-

ventisterna sitter nu 

åter anhållen i Old 

Idaho State Penitenti-

ary, Boise.  

Dock är det brist på 

information om orsa-

ken till Herr Whites 

anhållan.  

Vad Junky News har 

fått till kännedom är 

att två personer är all-

varligt skadade samt 

att en person befaras 

vara skjuten till döds 

efter en livlig diskuss-

ion med makarna 

White.  

Adventisterna har 

spridit sig till alla sam-

hällsskick, från de 

djupaste kolgruvorna och 

smutsiga grishus upp till 

fina salonger där guver-

nörer och höga statstjäns-

temän håller supé med 

kristallglas i handen.  

De är allmänt kända att 

vara hemlighetsfulla samt 

mycket återhållsamma 

med att dela information 

till pressen. Detta för att 

skydda sina medlemmar 

till varje pris och att för-

hindra ryktesspridning.  

22 oktober 1844 var da-

gen då Kristus skulle 

återkomma till jorden 

men det är nu år 1867, 

och ingen Kristus har 

stått att finna. Kanske är 

det därför herr White bli-

vit mer lynnig och våld-

sam och ständigt fastnar i 

rättvisans klor.  

 

Ledare för Adventisterna anhållen 

Onda krafter i rörelse 

Lokal press i Kansas och Missouri meddelar att det förekommer ondska i 

det öppna. 

Spädbarn har bortrövats och återfunnits skändade och avlidna. Enligt tillför-

litliga källor har spädbarnen inte varit mänskliga när de har återfunnits. 

Rykten säger samtidigt att de har omgivits av stark ondska samt att endast 

kyrkliga representanter av uppenbar utvald natur kunnat närma sig barnen 

utan att drabbas av vansinne. 

Uppgifter säger samtidigt att inte alla spädbarn är återfunna och det finns en 

risk att barnen har bortförts långväga för det ännu okända syftet. Detta base-

rat på att ett försvunnet spädbarn från Östra Missouri upphittats i Västra 

Kansas. 
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 Classified advertisments 

Sökes 

Äkta hälfter till två 

bröder.  

Krav: tålmodiga. 

Eileen Dover 

Köpes 

Behöver ni pengar? 

Har du kvar något 

gammalt från din 

släkts hemland? 

Konst och antika 

föremål köpes. 

 Judge McEvans 

Säljes 

1 par skor—endast 

använt av 5 barn i 

varierande ålder 

Mrs Smith 

Säljes 

McEvans hästranch 

har för närvarande 4 

helt inridna hästar 

till salu.  I Januari 

finns ytterligare sex 

hästar färdiga för le-

verans. Intresse-

anmälan sker till Rut 

McEvans,  long 

bridge ranch 

Efterlyses 

Vi undrar om någon 

vet var vår pappa är. 

Han är spårlöst för-

svunnen. Mamma sä-

ger inget. Vi är oro-

liga.  

Rebecka,  Sofia,  Benja-

min,  Nathalie,  Si-

mon,  Levi McEvans 

Sökes 

Pålitligt folk som kan 

tänka sig jobba med 

det mesta. Viktigast är 

att du inte är rädd att 

hugga i. 

Kontakta Kate eller 

Malcolm Reynolds för 

mer information. 

Säljes 

Bättre begagnad svär-

mor säljes!  

Trivsamt gråhårig och 

bra på att sticka tröjor 

och passa småbarn. 

Alla tänder i behåll. 

Lättare gikt i vänster 

knä. Viss tendens att 

dra dåliga vitsar.  

Kontakta John  

Johansson Den Äldre  
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En upprörd anonym 

medborgare stormade 
i går in på redaktionen 
i Junk City.  
 
Medborgaren krävde 
att myndigheterna 
genast tar itu med pro-
blemet med plundrade 
gravar som en längre 
tid härjat i hela  
Minnekapi.  
 
Medborgaren pekade 
på det nybyggda barn-
hemmet, Den Heliga 
Moderns Vila, där 
denna arbetat som 
nunna.  
 
Nunnorna där har ett 
flertal gånger upptäckt 
att gravarna från nyli-
gen avlidna har störts. 
När de sedan i nattens 
mörker och i beskydd 
av flera Ave Maria 
kontrollerat gravarna 

har flera lik saknat 
kroppsdelar. Främst 
har skallar plundrats.  
 
Nu kräver den ano-
nyma medborgaren att 
alla kristna sheriffer 
tar tag i saken och re-
der ut vilka som stjäl 
kroppsdelar. Medbor-
garen misstänker 
starkt att någon kult 
varit i farten och krä-
ver att all annan relig-
ion än hederlig katolic-
ism skall kontrolleras 
och begränsas. Med-
borgaren framför att 
denne har fått nog av 
alla dessa olika former 
av protestanter och 
andra hädare.  
Den Heliga Moderns 
Vila barnhem åter-
skapades nyligen av 
frivilliga donationer, 
främst från goda män-
niskorna i Slow River. 
   

Gravplundrare 

Los Quattro Amorgos närmar sig 

Det ryktas att sånggruppen, Los Quattro Amor-

gos, vilka härrör från Mexiko, närmar sig Slow 

River.  

Los Quattro Amorgos repertoar är känd för att 

vara ytterst begränsad, bestående enbart av 

spanska folkvisor. Sångrösterna är öronbedö-

vande. Speltekniken lämnar samtidigt mycket att 

önska.  

Alla åskådare uppmanas att stoppa kåda i öro-

nen!  
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Bartholomew White, brodern till senator Anne 

White, rapporteras försvunnen.  
 
Mr White sågs senast på affärsresa till Scott City, 
för ett möte om obetalda hyror. Ett flertal arbetare 
har inte haft råd att betala hyran för arbetarbostä-
der som Mr White låtit bygga. Dessa hyres ut till 
de säsongsarbetare som arbetar med skörden på 
närliggande plantager, mot en låg kostnad. 
  
Mr Whites fru, Kate White låter hälsa att hon 
gärna återser sin make med hälsan i behåll och 
lovar att den som kan hitta honom vid liv kom-
mer att få en belöning på $1 000. 

Senatorns bror försvunnen Kungörelser 

Åter fritt leta guld 

Förbudet för italienare att leta guld som infördes 
av den saligvarande senator Jill Cohenour har 

upphävts. Vi uppmanar befolkningen i Little Italy 
att inte fira mer än behoven kräver. County She-

riffen har tillfälligt utfärdat alkoholförbud i stads-
delen tills dess att hon kan vara säker på att ingen 

firar på ett farligt sätt.  
 
 

Läkarlicens återbördad 

Härmed meddelas att prövotiden för allmänläka-

ren och kirurgen Patric McEvans nu är till ända. 

Under det senaste året har inga klagomål inkom-

mit gällande dennes medicinska praktik vare sig 

gällande bemötande,  behandlingsmetoder eller 

utfallet av vidtagna medicinska åtgärder.   

Vi finner därför att mr. McEvans åter äger rätt att 

i alla avseenden utöva läkaryrket  i Förenta  

staterna samt territorierna.  

I ämbetet , signatur, James Bates,  chefsläkare,  

medicinalstyrelsen, Washington,  USA. 
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Guvernörens 
otrohetsaffär  

Junky News är den 

första tidningen att 
rapportera om Guver-
nör Nathan Johnstons 
otrohetsaffär med 
County Sheriff Maria 
Papaleontiou. Guver-
nörens hustru Mrs 
Sara Johnston fann sin 
make i Papaleontious 
armar när hon kom 
hem tidigt från sitt 
symöte. Fru Johnston 
hade funnit dem tätt 
omslingrade i växthu-
set bakom den stora 
monsteran. Ursinnig 
kastade hon en av sina 
prisbelönta pelargoner 
i huvudet på Guver-
nör Johnston innan 
hon i vredesmod läm-
nade familjens stora 
villa. Skandalen har 
skakat Junk City och 
flera av Guvernör 
Johnstons affärsbe-
kanta har redan börjat 
vända honom ryggen. 

Stölder från 
fort 

En större mängd för-

nödenheter rapporte-
ras stulna från fortet 
Silver Hills. Det hand-
lar bland annat om 
whiskey och krut till 
ett värde av hundra-
tals dollar. Då det inte 
finns några tecken på 
inbrott, misstänks att 
någon av soldaterna 
på fortet har medver-
kat i stölderna. 
 
Captain William 
McGilvery, som ansva-
rar för den interna ut-
redningen söker upp-
lysningar från perso-
ner som kan ha in-
formation som kan 
hjälpa till att lösa fal-
let. 
 

Gränsmassaker 

Ett flertal kroppar har 

hittats i en övergiven 
kyrka en bit in på den 
mexikanska sidan av 
gränsen mot Texas. 
Starka bevis tyder på 
att flertal av kropparna 
tillhör före detta konfe-
derationssoldater som 
terroriserat och begått 
grova brott i flera del-
stater. 

 

Företagsnytt 

Här följer senaste företagsnyheterna i korthet: 

 

• Senaste modet i Denver säger att blått är fär-
gen som gäller till vintern. O'Neals allhandel har 
fått in ett stort parti blå tygfärg så hugade mode-
lejon gör bäst i att skynda. 

• Penter & Son inviger till helgen ett väveri i 
Hutchinson. Företaget skall specialisera sig på 
extra hållfast så kallat denim-tyg. 

• Det pratas om att Junk City Trading har be-
ställt för mycket salt kött. Kan vi vänta oss billigt 
kött till vintern? hur påverkar det Minnekapis 
boskapsuppfödare. Arga medborgare har redan 
skrivit insändare till Junky News och krävt tull 
på salt kött i Minnekapi. 

• Järnvägen har nu fått ett stickspår till Elle. 
Stort lycka för sågverken där. 

• Det olycksaliga stickspåret i utkanten av Slow 
River som skapades för att förenkla tågrån kan 
nu bli lycka för orten. Det talas om att öppna 
upp och erbjuda marken kring spåret för den lo-
kala industrins behov. Det öppnar upp för 
snabba och enkla transporter. 

• Korv har blivit rätten på allas läppar i Junk 
City sedan Brünters öppnade sin försäljning. 

• Advokat Tenner & Son öppnar upp för fler 
anställda. Jurister av alla sorter kan anmäla sitt 
intresse. 
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Familjen Bodecker 

Junky News har besökt familjen Bodecker nord-

väst om Slow River på en skogsbeklädd kulle. 

Husfinkarna svävar över Junky News när famil-

jen serverar kyld Barley Water på verandan, som 

den nyblivne husägaren skyndsamt och händigt 

snickrat ihop.  

De synligen välartade fyra flickorna Bodecker, 

bjuder på syltkakor med en nigning och ett le-

ende. Därefter önskar de oss en god dag och 

springer iväg på sina upptåg i skog och mark. 

Herr Bodecker berättar med bred dialekt att fa-

miljen kommer från Idaho Falls där de trivdes 

men att efter att ha hört talas om  Minnekapi, be-

slutade sig för att flytta till Slow River.  

Herr Bodecker berättar att han arbetar för West-

coast Mining Ltd, som har flertal operationer 

längs hela kusten. Företaget önskar nu etablera 

sig i området och söka efter guld och andra mine-

raler. Herr Bodecker säger skrattandes:  ”Jag sö-

ker å bolagets vägnar ett bra stycke land men 

även delägare i nyetableringen är av intresse. Om 

det finns någon person i byn som är modig nog 

att våga satsa några dollar för att bli ofantligt rik 

om några år”. 

”Här finns hopp”; säger herr Bodecker, ”jag ser 

hur jag och min familj med Guds hjälp kommer 

att kunna utveckla både oss själva, Westcoast Mi-

ning Ltd och Slow River. Vi går en ljus och god 

framtid till mötes”.  

Kommande borgmästarval kommer på tal. Här 

framför makarna starka åsikter att det är viktigt 

för staden att rätt borgmästare av kandidaterna 

väljs. En som kan föra Slow River framåt och 

stötta utvecklingen. Det är viktigt att värna om 

gamla ideal och att Gud är och bör vara vår 

främsta ledstjärna in i framtiden. ”Det som är 

mest avgörande för oss personligen är den av 

kandidaterna som driver frågan om en plats för 

predikan och bönemöten” säger herr Bodecker, 

”just det, en fin plats där vi kan hedra Gud och 

sprida hans ord är viktigt för oss” fyller fru Bo-

decker i.  

”Vi har bara varit i Slow River några fåtal gånger 

och då i huvudsak i formella ärenden” säger fru 

Bodecker i sorgsen ton, ”men nu när vi fått i ord-

ning vårt hus och kommit mer till rätta kommer 

vi befinna oss mer inne i byn för att göra oss be-

kanta med alla och envar. Vi blir också självklart 

mycket glada över besök” säger fru Bodecker och 

häller upp mer läskande Barley Water i våra glas. 

Nya i Slow River del 1 

Junky News fortsätter artikelserien om nya i Slow River. Denna gången har redaktionen besökt 

två familjer. 
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Tavla såld för rekordbelopp 

Tavlan “Träd i Motljus” av den berömde konst-

nären Swanson har sålts för en rekordsumma vi 
auktionshuset Sotheby’s i New York.  
En anonym budgivare ropade hem konstverket 
för $1 250. 

Nya i Slow River  del 2 

The Johnsson Family  

När redaktionen besöker familjen på den till 

synes välhållna Bjorkang Farm är de alla upp-

tagna med klippning av gårdens får. Från början 

härstammar familjen från Sverige, Solberg sock-

en,  Prastbol gård.   

Här i Minnekapi började   familjen om på nytt 

och har  byggt upp en verksamhet som baserar 

sig på ull. Det är fru Josephine Johnsson vi talar 

med, då Herr John Johanson är upptagen med 

en bångstyrig tacka.  

 ”Vi har ullprodukter av högsta kvalitet med oss 

som vi säljer. Dessutom har min mor, Jenny, 

gjort  salvor och dekokter som alla är baserade 

på växter med läkande egenskaper. Hon kan 

mycket, min mor!” 

På Junky News fråga om paret har några barn, 

pekar Fru Johnsson mot en ung man.  

“Vår fine son John Johansson Junior! Han skall 

en dag överta gården, och ikväll skall han med 

mig i kyrkan!” 

Ynglingen ser dock endast måttligt intresserad 

ut, och verkar istället leka med några ess han har 

i rockärmen. Han ser inte ut att vara sugen på 

vaken kyrkopsalmer eller tovning av ull. 
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 Anglikansk kyrko-

herde bildar försam-
ling i Slow River. 

Det har kommit till 
redaktionens känne-
dom att den angli-
kanske pastorn Jere-
miah E Brown på en 
uppenbarelse av den 

helige ande beslutat sig 
för att slå sig ner i Slow 
River och här förkunna 
” den enda och sanna 
läran”. 

Kyrkoherden kommer i 
avsaknad av kyrka att 
hålla Högmässa och 
aftonsång på saloonen.  

Kyrkoherden kommer 
givetvis kunna vara be-
hjälplig vid barndop, 
lysning, vigslar, be-
gravningar och kyrk-
tagningar.  

Såsom prästvigd av den 
engelske ärkebiskopen 
av Canterbury emotta-
ger pastor Brown även 
bikt.  
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