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Rakennusmaail-
man toimittajat 
suorittavat par-
aikaa tutkimuk-
sia Walhallissa. 
Onko pääminis-
teri Wotan (aasa-
puolue) vastaan-

ottanut rakennuttajalta ilmaista tuppeen sa-
hattua lankkua? Mitä vastapalveluksia raken-
nuttaja odottaa? Mitä kaavoitusetuisuuksia 
pääministeri Wotan (ap) on luvannut raken-
nusliike Fasolt & Fafnerille? Liittykö Kehit-
tyvien maakuntien Walhalla millään taval-
la pääministeri Wotanin (ap) korruptiovyyh-
teen? Millä tavoin hämärä liikemies Albe-
rich (alvipuolue) pyrkii vaikuttamaan koko 
Walhallan demokratiaan? Pääministeri Wo-
tan vetoaa aukkoihin muistissaan ja lehdis-
tön väärin ja puutteellisesti esittämiin kysy-
myksiin eikä aio erota.

 Onko Nuorisosäätiön toimitusjohtaja 
Siegfried (ap) kanavoinut säätiön nuoraa-
soille tarkoitettuja varoja omiin taskuihin-
sa? Eroaako kansanedustaja Siegfried sääti-
ön johdosta? Taustavaikuttaja Mimen (al-
vip.) salattuja yhteyksiä suurliikemies Albe-
richiin (alvip.) tutkitaan. Suurliikemies Al-
berichin (alvip.) väitetään pääministeri Wo-
tanille (ap) ja kansanedustaja Siegfriedille 
(ap) toimittaneen kyseenalaisia naishenki-
löitä, ns. reinintyttäriä ja valkyyrioita, jot-
ta nämä edellä mainitut suopeasti hänen 
suurisuuntaisille Nibelheimparkia koskevil-
le suunnitelmille suhtautuisivat. Myös vau-
raan rakennusmoguli Fafnerin (jättiläispuo-
lue) huhutaan yrittäneen luikerrella walhal-
lilaisen demokratian sydämeen.

Mitkä ovat terveys- ja pitkäikäisyysminis-
teri Freian (ap) omenajakoperusteet? Favo-
ritismista huhutaan. Ketkä Walhallan hal-
lituksen jäsenistä saavat suurimmat ja me-
hukkaimmat omenat ja ketkä saavat tyytyä 
pelkkiin karoihin? Liittyykö, kuten pahat kie-
let kertovat, puoluepolitiikka terveys- ja pit-
käikäisyysministeri Freian (ap) salaisiin ome-
nanjakoperusteisiin? Mikä on terveys- ja pit-
käikäisyysministeri Freian (ap) ja rakennus-
moguli Fafnerin (jp) salattu yhteys?

 Säveltäjä Richard Wagneria (wagnerpuo-
lue) vastaan on esitetty vakavia syytöksiä. Hä-
nen väitetään vastaanottaneen suuria raha-
summia lahjuksina eräältä nimeltä mainit-
semattomalta Baijerilaiselta kuninkaalta 
(hullupuolue). Lahjuksilla nimeltä mainit-
semattoman kuninkaan (hp) käyttämä bul-
vaani, muudan säätiö nimeltään Kehittyvien 
kuningaskuntien Baijeri, on syytösten mu-
kaan pyrkinyt vaikuttamaan säveltäjä Wagne-
rin (wp) musiikilliseen oopperatuotantoon 
ja varmistamaan että säveltäjä Wagner (wp) 

tuotannossaan edistäisi joutsenpurjehduk-
sen ja mielenvikaisuuden asiaa.

Wagneriaanin pakinoitsija Logea (sit. 
vaanipuolue) vastaan ei ole esitetty syytök-
siä. Pakinoitsija Loge (sit. vaanipuolue) on 
puolestaan itse esittänyt erittäin vakavia syy-
töksiä. Kukaan ei ole yrittänyt lahjoa häntä 
taikka tarjonnut hänelle rahaa. Kukaan ei 
ole yrittänyt ostaa häntä. Kukaan ei ole yrit-
tänyt kullalla valjastaa hänen erittäin vaiku-
tusvaltaista kolumniaan omien katalien int-
ressiensä puhetorveksi.

Pakinoitsija Loge tahtoo täten tehdä seu-
raavan selväksi ja kaikille tiettäväksi: Jos joku 
ylimielinen houkka, joku kansainvälisen plu-
tokratian selkärangaton lakeija erehtyy hä-
nelle rahaa tarjoamaan, pieniä seteleitä rus-
keassa kirjekuoressa, niin tietäköön (mielui-
ten käytettyjä seteleitä) että Logen mielipi-
teisiin ei raha vaikuta (kaksikymppisiä mie-
luiten) eikä hän (kirjekuori oopperan mies-
tenvessan kolmannen kopin vessapaperirul-
lan taakse) ole ostettavissa!

Korruptiosyytöksiä!
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