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EXTRA! EXTRA!
Jonatharl Flo ry rnördad !

Den omåttligt populäre skådespelaren
Jonathan Flory hittades idag på
ftirmiddagen mördad i sitt hem.
Gärningsmännen Iyckades efter en
vild jakt fly från platsen. Mordet tros
ha skett i samband med ett misslyckat
rånfiirsök.

Klockan 09.58 i morse gick
inbrottslarmet i Jonathan Florys lägenhet
och hans säkerhetspersonal s§ndade sig
till biblioteket, dåir larmer utlösts. Väldåir
gjorde de en fruktansviird upptäckt:
Jonathan Flory var mördad, skjuten för
pannan med en grovkalibrig revolver!

Den rådiga siikerhetspersonalen lyckades
få syn på förövarna niir de flydde från
platsen och tog upp jakten. Det blev
sannerligen ingen lätt uppgift - mördarna
betedde sig synnerligen kallblodigt och
försökte med alla medel §a sina
förföljare ur vägen. Till slut blev deras
hänsynslöshet för mycket och
säkerhetspersonalen avbröt jakten. De
lyckades dock få ett gott signalement på
mördarna: tre män och en kvinna.

Inspektör Otto Tapper kom snart till
platsen och det dr nu han som dr ansvarig
för att utreda det fruktansvdrda mordet
på den folkkiire skådespelaren Jonathan
Flory. Till Folkets Nyheter gör inspektör
Tapper följ ande uttalande:
- Det råder inga tvivel om att det åir den
undre viirldens fyra mest diaboliska,
mest samvetslösa personer som ligger
bakom detta blodiga dåd. Signalementen
talar sitt tydliga språk, och mördarna har
vait mycket oförsiktiga och på
brottsplatsen Iämnat gott om spår och
bevis som kommer att binda dem till
detta illdåd. Det iir på sin höjd fråga om
timmar innan dessa delinkventer bringas
inför rättvisan! De måste stoppas innan
de begår fler brottl

Tapper avslutade med att mana
allmänheten till försiktighet:
- Om ni ser någon av gärningsmiinnen,
vars signalement snart står att finna på
affischer över hela staden (och på
Folkets Dagblad, sidan 3. Reds anm),
försök inte, jag repeterar, försök inte
ingripa på egen hand. Dessa fyra ar
desperata och tvekar inte en sekund att
dräpa t o m små barn om det skulle
krävas. Det 2ir tyviin troligt att de inte
kommer att vara nöjda med mordet på en
av vår stads mest respekterade och
omtyckta medborgare - vi kan mycket
viil ha fler bestialiska terrordåd att våinta!

Så minns vi vår idol
Jonathan Flory
Otaliga är de fans som kommer att bli
tillintetgiorda av sorg inftir nyheten
om Jonathan Florys död. Hans
popularitet och rykte har de senaste
åren stigit mot allt högre och högre
serafiska nejder.

Redan under sin tid på Statens
Teaterhögskola, som Jonathan Flory
liimnade för tolv år sedan, utmiirkte han
sig som en mycket skicklig aktör som
eröwade huvudroll efter huvudroll i
elevuppsättningarna. Omedelbart efter
sin examen fick han arbete på den
prestigefyllda privatteatern Yvonnes
Scen, något mycket ovanligt för en

nyutexaminerad skådespelare som Flory.
På Yvonnes Scen arbetade Flory i tre år
och gjorde sig snart känd för sitt breda
dramatiska register: han fick publiken att
skratta som den valhiinte Ture i komedin
"Högt i det b1å", han demonstrerade sin
betydliga tragiska talang som
Polystofanes i den klassiska sexaktaren
"Spådomen" och sist men inte minst
excellerade han i den roll han kanske
kom att bli allra mest förknippad med;

rollen som Förste Alskare James

Tomson i det romantiska dramat
"Ökenråttor".
Det var också niir Flory fick erbjudandet
att spela James Tomson i en

filmatisering av "Ökenråttor" som han

liimnade teatern (fcir gott, skulle det
senare visa sig) för en lysande karriär i
filmens viirld.
Succderna blev många, utmärkelserna
fler och fanklubbarna växte upp likt
s§skrapor ur jorden. Efter "Ökenråttor"
följde den moderna klassikern "Kärlek i
slurtmen", den romantiska komedin
"Älskling, vår taklagsfest då?", det
ktinsliga dramat "Ballonger för Tina",
uppföljaren "Kiirlek i slummen II" och
den romantiska deckaren "Döden åker
linbana", för att bara nämna några av de

filmer som för evigt placerade Jonathan
Flory i våra hjiirtan.
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Massalrer på Gripens
bibliotek
Ett tragiskt massmord skedde tidigare
idag på biblioteket i det annars så
lugna och idylliska kvarteret Gripen.
De okända gärningsmännen är
fortfarande på fri fot.

-Jag har aldrig sett något liknande, snyftar
kvarterspolis Tyko Engelbrektsson.
Engelbrektsson var den representant för
ordningsmakten som först nådde fram till
platsen efter det att skottlossning rapporterats
av en panikslagen bibliotekarie. Niir
Engelbrektsson aniinde till platsen kunde han
konstatera att fyra oskyldiga
biblioteksbesökare skjutits till döds med flera
skott. Bland de döda märks bl a siraps-
magnaten Osvald Tromb, en av kvarterets
mer kiinda invånare.
Inspektör Otto Tapper, som utreder det
hemska brottet, lugnar dock allmlinheten:
- Det air bara en fråga om tid innan vi får tag
på giimingsmiinnen bakom detta bestialiska
dåd. Det iir bara en fråga om att plocka upp
de vanliga misstiinkta - vi har ett antal
lovande spår som vi följer.

Golmar Golonka död i
tragisk olycka
Den populäre chefen för Statens
Allmänna Utredningsinstitut, Golmar
Golonka, avled tidigare idag i sviterna
av ett ormbett.

Golmar Golonka, som blev 53 år, befann sig
på plats i stadsdelen Byttegården för at!
inviga ett nytt terrarium och centrum för
kräldjursutbildning. Folkets Nyheter farurs på
plats för att bevaka denna glädjande
hiindelse, som dock snart förbyttes i tragik:
en grön mamba hade lyckats ta sig ur sin
glasbur och bet Golonka innan någon hann
reagera.
- lag är förtvivlad, säger Gotttrid Astor,
terrariets chef.' Något sådant här ska
egentligen inte kunna hiinda. Diirför iir vi
mycket förvanade över att det håinde.

Terrariets såikerhetsrutiner ska nu ses över
och invigningen kommer att skjutas på
framtiden. Folkets Nyheter har förgäves sökt
Golmar Golonkas personliga seketerare för
en kommentar.
Golmar Golonka sörjes främst av fru, bam
och tretton iilskarinnor.

Maffiauppgörelse på
Villes Velodrom

'I samband med tandemvelodrom-
tävlingen på Yilles Yelodrom tidigare
idag ftitl Umberto Martini, mer känd
som Don Martini, offer för en lejd
mördares kulor.

Det var precis efter att loppet avslutats som

en ännu så llinge okiind man sköt Don
Martini med två skott i bröstet. Giimings-
marmen försvann sedan på tandemcykel från
platsen.

Don Martini var sedan tidigare känd av
polisen och han tros ha legat bakom en stor
del av de södra stadsdelanas organiserade
brottslighet, även om han personligen aldrig
stiillts inför rätta.

Folkets Nyheter kan meddela att inga
laglydiga medborgare skadades i denna

illegala skottlossning. Polisen säger sig vara

såiker på att det är fråga om en intem
uppgörels, och att ett gripande åir niira
förestående.

Mystisk explosion på
Konstnärliga Teatern
Konstnärliga Teaterns källare
skakades tidigare idag av en kraftig
explosion, som ödelade stora delar av
teaterns förråd.

Stora delar av Konstnfuliga Teatern, som för
tillf?illet repeterar fabeldjurskomedin De Fyra
Grävlingarn, blev också brandskadad, men
brandkårens snabba uppdykande räddade
byggnaden från övertåindning. Räddnings-
arbetet pågår iinnu, och hittills har tre
chockade och medtagna teaterarbetare grävts

fram ur kiillaren. I nuläget Zir det inte kiint om
explosionen krävt några dödsoffer.
En medlem av Polisens specialstyrka, som
dock föredrar att vara anonym av
siikerhetsskiil, låter till Folkets Nyheter
meddela att det troligen är fräga om en
terroristattack av något slag. Vi håir på

Folkets Nyheter kan bara hoppas att vår
dugliga polismakt snarast kommer att stoppa
denna hemska terrorism.

Krönika:

iir det ökade våldet
radions fel?
Jonathan Florys död, explosioner,
maffiamord och ormbett, är det då
ingen ände på eländet?
Jag liksom många andra av vår stads

laglydiga, bekymrade medborgare är förstås

oroliga över den senaste tidens ökade

vädsamheter. Var ska vi söka förklaringen
kring att terrordåd och vanskötsel av

odresserade kräldjur tillåts breda ut sig? Som

vi alla vet lir det knappast polismakten vi kan
skylla för detta - det är ju allmänt känt att
vårt kära polisväsende gör ett mycket gott
jobb med att hålla ordning på gator och torg,
men att situationen ibland helt enkelt blir
dem övermZiktiga. Nej, jag menar att
förklaringen istället måste sökas på narmare

häI: i de våldsförhärligande radioprogram
som dagligen strömmar ut ur våra apparater,
rakt in i våra oskyddade hem! Vad annat än

våld i våra kvarter kan vi vänta oss när

lättpåverkade ungdomar dagligen utsätts för
program som "Deckar-Svens mysterier",
"Terorism - den bistra verkligheten" och
"Ungdomarnas Musikmagazin"! Ut i etern

siinds dessa moraliskt lågstående program av

såindningsansvariga som verkligen borde veta

bättre! Har de inga barn själva, undrar man?

Nej, den bästa lösningen på problemet torde
vara en kraftfull upprensning i radioutbudet!
Thcka vet jag min ungdoms "Nalle Grön på

äventyr" !

Marietta Mandel, politsik krönikör

Mer terror att vänta,
säger polisanalytiker
Inspektör Otto Tapper säger till
Folkets Dagblad att han befarar att
staden kan stå inför en ny våldsvåg.

- Tyviin tycks det som om vi står för en ny
våg av terrordåd. Det finns starka
indikationer som tyder på att fyra av den
undre världens mer prominenta figurer har
slagit sig sarnman i ett försök att ta över den

undre världen. Det rör sig om personer som
är fullständigt hänsynslösa och tillika
specialister på de olagligheter de tar sig för,
säger Otto Tapper.
- Men tack vare ett snabbt utredningsarbete
hoppas vi snart kunna ta fast dessa

missdådare, som också på goda grunder är
misstänkta för mordet på Jonathan Flory!
Tapper avslutade kryptiskt med att be an få
"hiilsa hem" till sina vänner Norman, Fyodor,
Stellan och Gwendolyn.

oeh Sommarslips det är

Harrys tipst
Du kan nu köpa Harrys billiga

sommarkollektion för honom och henne.
Klipp ut kupongen och visa upp den i

butiken.

rrys I(Up,


