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Dubbelmord i Weston – självmord efter biljakt 
[Weston – 1040 Tue 04052059] Under natten till idag mördades Mr. och Mrs. Anderson brutalt i sitt hem i Weston Community. 
Övervakningskameror visar en man och en kvinna, inneboende i huset säger vittnen, gå in i huset vid tvåtiden. Polisen fann de båda 
mördade i sitt källarförråd, förmodligen av en semiautomatisk pistol på nära håll. De misstänkta flydde sedan i bil från platsen men 
jagades av Weston CorpPol. Hastigheter över 220 km/h uppmättes, och det på en väg med 70 km/h i maximal hastighet. När de 
misstänkta tog sig upp på I-75 lämnades ärendet över till MDPD som förföljde de misstänkta ända fram till södra Hialeah Industrial Park, 
där de misstänkta fortsatte till fots. Den ena förövaren, en 20-årig kvinna, återfanns kort därefter och greps medan den huvudmisstänkte, 
en 25-årig latinamerikansk man återfanns död först flera timmar senare i Miami Port. Polisen uppger att mannen tagit självmord med ett 
hagelvapen. 
 

Federerad patrullbåt under beskjutning 
[Miami – 1123 Tue 04052059] Källor inom Federated Navy uppgav denna morgon att en patrullbåt med 37 mans besättning beskjutits på 
internationellt vatten utanför Port Arthur, Texas. Det finns inga rapporter om skadade, men patrullbåten kommer att behöva tas ur tjänst 
för reparation, uppger källan. Det finns inte heller några uppgifter om förövare, även om det troliga vore styrkor ur Texas flotta. Federated 
Navys presstalesman Gregory Hirst skall framträda senare idag för ett officiellt uttalande och han förväntas meddela en ökad beredskap. 
 

129 våldtäkter igår kväll – rekord 
[Downtown – 0711 Tue 04052059] MDPD uppgav i natt att hela 129 våldtäkter rapporterats in under kvällen, varav 8 med dödlig utgång, 
och det är vad ONN Miami erfar ett nytt rekord; det tidigare skall ha varit 101 våldtäkter under 2057:s Mardi Gras-högtid. MDPD har ännu 
inga teorier om varför denna topp nåddes i går kväll, som enligt MDPD inte förväntades ha fler våldtäkter än vanligt. MDPD meddelade 
även att gårdagskvällen medförde minst 17 mord, 264 grova misshandlar och minst 500 rån, vilket dock inte var särskilt 
anmärkningsvärda siffror. 
 

Dalmatians har kommit! 
[MIA – 1508 Tue 04052059] ONN:s utsända kunde rapportera på plats då det gamla hellchromebandet Slash Dalmatians anlände till 
Miami International Airport. Polispådraget var stort och sammanstötningar mellan fans och kravallpolis inleddes några timmar innan 
bandets ankomst. En polistalesman uppger att kravaller är att vänta i kväll, men att minst 9000 poliser avdelats för uppgiften. Slash 
Dalmatians själva valde att inte kommentera sin ankomst och hänvisade till sin presskonferens på torsdag. 
 

Dr Mayne stämmer MDPD för brutalitet 
[Downtown – 1600 Tue 04052059] Dr Mayne, chef och överläkare för Mayne Clinic i Coral Gables, stämmer MDPD på minst $4,5 
miljarder för den påstådda polisbrutaliteten under upploppen i mars då 117 människor dog och mer än tusen skadades. Dr Maynes 
advokat Susan Tang uppger att stämningen är utfärdad för att ”minnas alla de oskyldiga dödsoffren under mars-kravallerna”, och att 
pengarna skall användas till att starta en hjälpfond för människor drabbade av polisbrutalitet. MDPD har ännu inte kommenterat 
stämningen, men en källa från MDPD:s juridiska enhet kallade stämningen ”bisarrt naiv” och frågade sig ”varför lägger inte doktorn 
pengar på de fattiga i söder i stället för att lägga sig i uppenbara polisaffärer”. 
 

Skådespelaren Jonah Haze förnekar bedrägeri 
[Hialeah – 1210 Tue 04052059] Skådespelaren och affärsmannen Jonah Haze, känd från livsstilsserien ”Miami Stars” och på sistone 
storfilmen ”Eight bullets for nine assholes”, förnekade idag bestämt anklagelserna om att ha lurat Federationen på skattepengar och 
andra avgifter för totalt $118 miljoner. ”Jag skulle aldrig avsiktligt lura mitt hemland på pengar som behövs för att skydda oss mot 
brottslighet och Texas aggressioner. Jag valde att förlägga min verksamhet och mitt produktionsbolag på Bahamas för att jag har släkt 
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där, inte för deras påstått lätta skatteregler. För att visa min goda vilja skänker jag $5 miljoner till ”The Happy Streets Foundation”.” 
Tusentals fans uppges ha samlats utanför Mr Haze’s egendom i Aladdin City för att ge honom stöd.  
 

Staten ger IDC-Fujiyama $100mdr order 
[Atlanta – 1319 Tue 04052059] Idag blev det klart att IDC-Fujiyama skall leverera Federationens nya samordnade försvarssystem under 
en period av fem år från och med årsskiftet. I ordern, värd minst $100 miljarder, ingår även en uppgradering av hotprediktionssystemen 
och en fullständig datorisering av flera flottbaser, bland annat Key West och Pensacola. IDC-Fujyama:s presstalesman för North America 
Division, Yoko Hanari, kommenterade ordern som ”ett mycket gott val för att försäkra Federations framtida säkerhet”. Flera röster har 
höjts mot köpet, bland annat meddelade Federated Union Cooperation att ”pengarna borde ha gått oavkortat till att istället höja lönerna 
för Federationens 50 miljoner som arbetar för en lön lägre än minimilönen”. 
 

Kraftiga översvämningar denna sommar 
[Key West – 0846 Tue 04052059] Key West Metrological Institute sade i dag i ett pressmeddelande att man förväntar sig ”kraftiga 
översvämmningar” denna sommaren och uppmanar alla att snarast förbereda sig genom att skaffa förnödenheter, täta läckor och köpa 
flythjälpmedel. De passade även på att skicka en särskild uppmaning till alla som bor i de så kallade ”hazarderna” i Miami och Fort 
Lauderdale att flytta, då myndigheterna sedan länge frånsagt sig allt ansvar för säkerheten i dessa områden under översvämningar. 
Dessa ”hazarder”, där vattennivån permanent är så hög att en översvämning helt skulle vattenfylla området, finns bland annat i Coral 
Gables och Hallandale, och mer än en halv miljon beräknas bo i dessa områden i södra Florida. 
 

Condor Consortium expanderar 
[Allapattah]– 1644 Tue 04052059] Nöjes-, rese- och handelskoncernen Condor Consortium, ledd av den ökände Oscar Santos, 
expanderar i Miami. Bland de nya satsningarna ingår en ny kryssningslinje till Sao Paulo, öppnandet av flera klubbar och bordeller i olika 
delar av Miami och en nästan fördubbling av den leasade marken i Miami Port. Condor, som många gånger anklagats för att vara en 
front för den ökända brottsorganisationen Horizonte, har gått mycket bra på sistone, även om deras VD Conrad Diaz nyligen avled i en 
olycka. En kooperativ utredning av DEA, FBI och MDPD har sedan något år försökt finna de påstådda kopplingarna till Horizonte, ännu 
utan framsteg. MDPD:s ansvarige för utredningen, Mark Ruby, sade för en vecka sedan att ”sannolikheten ses som väldigt låg att 
Condor Consortium har några kopplingar över huvud taget till organiserad brottslighet” och Oscar Santos tackade i fredags Ruby och de 
andra i utredningen med uttalandet: ”Condor Consortium är alltid beredda att bli granskade, för vi har inget att dölja, men nu när 
utredningen tycks gå mot sitt slut kan vi ju bjuda hela utredningsgruppen på en kryssning till Antigua som tack för ett långt samarbete”. 
 

Ökad gängaktivitet i South Miami 
[South Miami– 1404 Tue 04052059] ONN kan rapportera en ökad gängaktivitet i South Miami, och enligt Tanya Adams, expert på 
gängbrottslighet, är detta både säsongsbundet, med sommaren i antågande, och även en reaktion på de stadigt försämrade 
förhållandena. ”Frustrationen och aggressionen är väldigt hög både bland brottslingar och vanligt folk där nere, vilket gör att gängen 
stöds i sin verksamhet av de boende. Det gör det i praktiken omöjligt att komma åt gängen.” Flera gäng har även rapporterats utföra flera 
aktioner ut ur området, exempelvis i förra veckan då boostergänget Cyberios tog sig in på universitetsområdet och dödade 5 studenter 
och skadade 29, eller då Macheteros och Cyberios, samt flera andra gäng, drabbade samman i södra West Miami, då minst 18 
gängmedlemmar uppges ha dödats och flera byggnader sattes i brand av granateld. ”Gängen är allt mer organiserade och offensiva”, 
säger Tanya Adams. ”Om inte myndigheterna agerar före sensommarens översvämningar är risken överhängande att hela Miami får en 
andra översvämning, denna gång av våldsamma gängmedlemmar.” 
 


