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Det var en gång en grym och ond skurk som hette
UtSugare. Denna ondskefulla skurk tog namnet
på en hel kontinent, ”Amerika”, för sig själv.
Skurken använder sig av en sirens lockelser för
att lura massorna med sin charm.

”UtSugare”, som spelar den goda killen,
skapar en 30-benig mask. Han använder
sina respektive marionetter för att attackera nationer som inte lyder honom.

Det blå-gula landet ”Tre Kronor” som varit utan
krig i mer än 200 år vill vara en del av masken.
”Draken från bergen” som är ett monster med
tre huvuden som kan spotta eld ur alla samtidigt. Draken levde för många århundraden
sedan i Uralbergen.
Denna varelse som ansågs vara
utrotad återuppstår med en
uppdaterad metamorfos! Men den
behåller sitt explosiva och dåliga humör.
1. Huvudpersonen är ”Evil-Doer” som drömmer
att vara Caesar i det ”Eurasiska imperiet” som
är överlägsen UtSugare och hans 30 marionetter.
2. Den andra är ”Oligarkin” som stöder huvudmannen så länge de kan behålla och öka sin
förmögenhet.
3. Sist men inte mindre mäktigt är ”Kyrkan” som håller massorna underkuvade i utbyte mot
en stor del av rikedom.

I sin önskan att dominera hela Europa spred ”UtSugare och dess marionetter” å ena sidan
och ”Draken från bergen” å andra sidan sina militära tentakler runt Ukraina.
Tills draken en dag tappade fattningen och stormade Ukraina med allt och orsakade ett
tragiskt blodbad mitt i Europa.
Zelensky, en skådespelare som från fiktion till verklighet blir president
i det landet, ber om hjälp från ”UtSugare och hans marionetter” utan
att omedelbart lyckas. Längre fram skickade de vapen som någon
måste betala för.
Presidenten är så berömd att många personligheter från
västvärlden står i kö för att bli fotograferade med honom.

Ronald Reagan var inte så populär, varken
som skådespelare eller som president.

Europa hade stängt invandringen från de länder som de hade invaderat tillsammans med
UtSugare. Nu skulle de få invandrare utan begränsningar från Ukraina, medan ett stort antal
människor fortsätter att dö i Medelhavet och
Atlanten när de försöker nå en bättre värld i
gummibåtar.
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Mänskligheten är inte mänsklig.
Bakom patriotism, nationalism, rasism och
religion döljer sig maktbegäret.
Pengarnas makt förstör livet.
Vår planet drömmer om
en bättre värld för oss alla.
Fortsättning följer...Tills när?

