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Le Písařov Giornale
Vražda!
To je slovo, které je nyní v dosud poklidném Písařově
skloňováno ve všech pádech! Kdo a proč jsou otázky, které
ruší spánek každého z nás. Na odpovědi si ještě budeme
muset počkat, avšak všem čtenářům můžeme zaručit, že
naše noviny budou vždy exkluzivně u toho!

Tajný ctitel Popi
Vesnicí se šíří tvěsti, že za
naší Popi včera odpoledne
přijel tajný ctitel. Fotografii
tohoto muže ani jeho
identitu se nám bohužel
nepodařilo získat. Popi v
celé záležitosti mlčí a na
otázky se potutelně usmívá.
Celou situaci pro vás nadále
monitorujeme!

MUDr. Picková
radí:

Která je ta pravá?
Na včerejší párty Dona
Panzaniho, jíž se zúčastnily
pouze osobnosti z vyšších
společenských kruhů, jsme
byli
svědky
velmi
zajímavého
milostného
trojúhelníku. Mezi slečnou v
černém
a
slečnou
v
červených šatech to jiskřilo,
a důvodem nebyly pouze
červené flitry...vypadá to, že
důvodem žárlivých pohledů
obou slečen nebyl nikdo jiný
než sám Don Panzani. V
důsledku politováníhodné
vraždy Dona se však nikdy
bohužel nedozvíme, jak by
vše skončilo.

Kdo bude dědit?

Ačkoliv se o Donu Panzanim
všeobecně vědělo, že byl
Informace, která se stala
velkým
ctitelem
žen,
zprávou číslo jedna
bohužel se tento muž nestihl
posledních dní, se
s žádnou ze svých mnohých
nepotvrdila! Ano, skutečně
obdivovatelek oženit, a tím
není nic pravdy na tom, že
pádem ani splodit potomka.
italská klíšťata na české
Ptáme se tedy, kdo zdědí
občany nelezou! Proto si na
velké jmení, které tento
ně dávejte zvýšený pozor,
slovutný muž zanechal? Kdo
jsou naprosto stejná a od
bude jeho následníkem? Náš
českých klíšťat neodlišitelná,
deník bude celou situaci
Vtip dne
o to víc extrémně zákeřná!
intenzivně sledovat!
Na šikmé střeše je 10 holubů. Pozn. VZP – v těchto
Myslivec 2 z nich zastřelí.
nejistých dobách, kdy si
Kolik holubů zůstane na
nikdo nemůže být jistý, že se Inzerce
střeše?
dožije zítřejšího dne (všichni Prodám směnku na praní
víme, o čem je řeč...),
špinavého
prádla.
Zn.:
Odpověď hledejte v příštím čísle (a nebo
každému obyvateli Písařova, Perwoll – nejlepší společník
radši ne)
silně doporučujeme založit si táborníka! Bližší informace u
životní pojistku.
Mademoiselle Hanna

