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РОВАНИЈЕМИ, Лапонија, 30. 12. 2012. (од дописника "Новости") - Како се може сазнати
из добро обавештених кругова у Лапонији - земљи за коју се ових дана испоставља да је
добила своје име заправо по лапању (звук који се чује када једу дебљи ирваси) - у току
су обавештајне, безбедносне и информативне припреме за покретање истражног
поступка против Деда Мраза.

  

Неколико лапонских таблоида, изненађујуће више склоних истраживачком новинарству
него раније, објавило је на својим насловним странама крупне наслове, из којих се може,
додуше само донекле, наслутити да је овај нови случај у борби против лапонске
корупције и криминала (појаве у Лапонији познатиије као "Лапо-Лапо") пред отварањем:
"ДОЛИЈАО И БРАДАТИ ПЕДОФИЛ?", "ЗЛОСТАВЉАЧ ИРВАСА ПРЕД ЛИЦЕМ
ПРАВДЕ!", "ЛАЖНИ НАСЛЕДНИК СВЕТОГ НИКОЛЕ УСКОРО У ЋОРЦИ!!!", "ПРШТИ
БЕЛА СТАЗА, АПСЕ ДЕДА МРАЗА!"

  

Радозналој јавности Лапоније, преко средстава информисања као и преко пословично
добро обавештених лапонских кулоара (популарне "алапоче"), убрзано стижу
информације везане за детаље овог случаја. У тим информацијама најчешће се помиње
да је најпознатији светски дистрибутер новогодишњих поклона под лупом лапонских
истражних органа због потенцијално незаконитих активности у подели празничних
пакетића, те да ова операција има кодни назив "ХО-ХО!". У оквиру "ХО-ХО!" акције,
дакле, провериће се основане сумње да је велики број деце и одраслих у протеклим
годинама био дебело разочаран затеченим стањем испод јелке, што указује на то да је
Деда Мраз са намером и плански умањивао вредност пакетића прималаца. На овај
начин је стекао противправну материјалну корист и незаконито злоупотребио положај,
који у многим земљама годинама има током новогодишње ноћи.

  

У јавности се такође спекулише да доскора мегапопуларни испуњавач новогодишњих
жеља неће бити једино лице приведено у овом случају. Очекује се да хапшење чека и још
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једно лице са роговима и црвеним носићем, чији идентитет истражни органи још увек не
одају, а које је, иначе, веома блиски сарадник Деда Мраза. Такође је индикована
основана сумња да постоји повезаност овог последњег лица, и то највероватније путем
металних алки и кожног ремења, са још неколико осумњичених за помагање у Деда
Мразовим малверзацијама са поклонима и пакетићима. Координирана акција органа
гоњења ће створити услове и да се, међу свим тим инкриминисаним лицима, пронађе и
потенцијални сведок сарадник, који ће омогућити боље расветљавање неопходних
инсајдерских информација о овом случају. У циљу заштите безбедности, тај сведок ће до
краја поступка, а највероватније и после њега, живети на Јужном уместо на Северном
полу - далеко од могућности да на њега осумњичени, а уз помоћ сена или зоби, утиче
током истражног поступка.

  

Добро обавештени анонимни извори из лапонског правосуђа и полиције уверени су да
дугогодишње новогодишње шпекулативне активности Деда Мраза неће бити једино за
шта ће он бити осумњичен на крају истражног поступка. Обимни докази, од којих су неки
од њих прикупљени у сарадњи са шведским и норвешким органима гоњења, упућују и на
то да је овај спретни Лапоњанин веома често упадао кроз димњак у многе куће и
станове, где је потом испод јелки, кришом и под окриљем ноћи, остављао инкриминисане
пакете за чланове домаћинстава. Овим је, коментаришу ови извори, незаконито упадао у
туђи приватни посед и на тај начин чинио кривично дело, а такође и нелегално
нарушавао приватност укућана, што исто представља противправни акт подложан
тешким законским санкцијама.

  

У жељи да јавности пруже реаговања на ову информацију, медији су покушали да ступе
у контакт и са ПР службом Божић Бате, једног од оних који се баве сличним пословима
као потенцијално осумњичени Лапоњанин. Међутим, нико од тамошњих надлежних за
односе са јавношћу није хтео да спекулише о наводном хапшењу, са образложењем да
имају сувише посла до 7. јануара и да не могу, а и не желе, да се баве активностима
конкуренције, те да је јавности одавно познат став Божић Бате да ничија чарапа не сме
бити недодирљива.
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Иако се не зна да ли ће и када започети акција лишавања слободе познатог лапонског
власника новогодишњих санки, лапонске дневне новине "Пикалахети" претпостављају да
ће се привођење десити највероватније после Нове године, првог радног дана, у раним
преподневним часовима, негде између 8:59 и 9:01, али да се прецизније информације још
увек не могу добити од представника лапонских власти.

  

Макар не у овој, већ протеклој и самим тим донекле пропуштеној години.

  

(Вечерње новости)
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