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Kollox kien lest għall-ftuħ tas-Sala Sportiva 
Eugenio Casapinta: logħba ta’ ħbiberija bejn 
iż-żewġ timijiet popolari tar-roller hockey,  
J. C. Arsenal u Kalafrana Spartans. Iżda skont 
aħbarijiet li daħlulna issa stess, l-isfida ġiet 
sospiża minħabba li xi ħadd ħebb għal Alfred 
Attard waqt li dan kien qed jieħu shower. 
Attard, l-istilla ta’ J. C. Arsenal, instema’ 
jgħajjat bi wġigħ kbir fi rkopptu. Daniel, 
l-assistent tal-kowċ, semgħu u mar jara 
x’ġara. Meta ra lill-plejer muġugħ, ċempel 
immedjatament għall-ambulanza. Attard 
qallu li xi ħadd kien aggredih. 

Sa sagħtejn qabel ma kellha tibda l-logħba, 

iż-żewġ timijiet u l-uffiċjali tagħhom kienu 
qed iduru l-faċilitajiet li bihom hija mogħnija 
din is-sala ġdida. Alfred Attard allarga minn 
mal-grupp qabel ma ntemmet iż-żjara. 
Anki l-kowċ ta’ J. C. Arsenal telaq għax kellu 
jiffinalizza l-line-up u jitkellem mal-assistent 
tiegħu. Dan tal-aħħar kien qed jiċċekkja 
l-apparat u l-iskates tal-plejers.

Meta seħħet l-aggressjoni, it-tekniċi kienu 
qed jiċċekkjaw l-iscoreboard u jittestjaw 
l-awdjo tas-sala. Angelo Micallef, plejer ieħor 
ta’ J. C. Arsenal, telaq minn mal-grupp qabel 
ma kienet spiċċat iż-żjara. Fl-istqarrija tiegħu 
il-massaġġatur Galea qal li dan l-aħħar 

· Min taħseb li attakka lil  

Alfred Attard?

· Min seta’ kellu raġuni biex  

iweġġgħu?

· Biex attakkawh lill-plejer?

LOGHBA MAHMUGA
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Attard ma kienx qed ikun ġust fit-taħdit 
tiegħu. “Jitkellem miegħi kważi b’disprezz, u 
joqgħod jgħid li jien m’iniex professjonali u li 
l-management għandu jibdilni. Ħadt għalija 
u llum lanqas biss għamiltlu massaġġ.”

Min-naħa tiegħu, il-kowċ qal hekk  

lill-pulizija: “Tliet xhur ilu Attard weġġa’ sew 
u minn dakinhar ir-relazzjoni ta’ bejnietna 
marret il-baħar. Il-karattru tiegħu nbidel, 
saret taqbiżlu wisq malajr. Kien qed jistenna 
li se jilgħab illum iżda Angelo Micallef lagħab 
tajjeb ħafna fl-ispazju ta’ Attard.”

TEKNIĊI TAL-AWDJO
Aħna naħdmu  
fil-kabina tagħna.

DETTALJI TA’DETTALJI TA’
INDIZJU 2INDIZJU 2

Tista’ tagħmel tabella bħal din fin-notebook 
tiegħek. Issibha utli ħafna!

INDIZJU 1INDIZJU 1 - Hemm sitt affarijiet li setgħu ntużaw biex iweġġgħu l-irkoppa t’Alfred Attard.  
Ara ssibhomx fl-istampa u għid x’inhuma.

INDIZJU 2 INDIZJU 2 - Ħares lejn 
l-istampi u ifli l-espressjoni 
tal-persuni suspettati. 
Qabbilhom mat-tabella 
ta’ Indizju 2 fejn għandek 
lista t’affarijiet li jagħmel 
xi ħadd li jkun qed jigdeb. 
Indika min qed jagħmel xiex.

ANGELO MICALLEF
Jiena ma dħaltx  
fiċ-changing rooms.

KOWĊ
Jien qatt mhu se 
nweġġa’ lill-captain 
tat-tim tiegħi.

GALEA,  
IL-MASSAĠĠATUR
Jien ma nagħmel ħsara 
lil ħadd.

DANIEL, ASSISTENT 
TAL-KOWĊ
Jien għandi rispett kbir 
lejn Alfred.
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Jitlagħlu malajr u nervuż.

Jibla’ qabel ma jwieġeb.

Isir għarqan xraba.

Ma jħarisx lejn min qed  
jagħmillu d-domandi.
Imiss jew iħokk wiċċu, xagħru,  
għonqu, imnieħru, widnejh …

Jigdem difrejh.

Jilgħab biċ-ċurkett.
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