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menþionau ca loc de naºtere Argentina
pentru el ºi Peru pentru ea dar, în urma
verificãrilor efectuate în America Latinã,
anchetatorii au constatat cã aceste
informaþii erau false.

Noua Mata Hari
pusese ochii pe
”Profetul crizei”
Statele Unite au fãcut, la rându-le, în
iulie 2010, un schimb de spioni cu
Rusia, predându-i acesteia zece agenþi
secreþi, între care foarte mediatizata
Anna Chapman, în schimbul a patru
spioni proprii. Atrãgãtoarea agentã a
ruºilor Anna Chapman pusese ochii ºi
pe celebrul economist Nouriel Roubini,
supranumit ”Dr. Doom” sau ”Profetul
crizei” pentru cã a prezis criza financiarã mondialã. Activitatea de consultant pentru mai multe bãnci centrale
l-a transformat într-o þintã de spionaj
din sectorul financiar. Conform
Economic Policy Journal, este posibil ca
Roubini sã fi intrat în legãturã cu noua
Mata Hari via Facebook, iar economistul a recunoscut cã poate s-a întâlnit cu
ea la vreun eveniment social. Dar nu îºi
aminteºte sã fi ºi discutat cu Anna
Chapman. O altã posibilã legãturã a
economistului cu o persoanã suspectatã de spionaj este cea cu Cynthia
Murphy, care ar fi primit ordin din
partea autoritãþilor ruse sã dezvolte
relaþii cu colegi de clasã ºi profesori,
scria New York Post. Ea obþinuse un
MBA la Universitatea Columbia, dar ºi
o diplomã în finanþe la Leonard Stern
School of Business de la Universitatea
din New York, unde Roubini este profesor din 1995. Între timp, ajunsã la adãpost, la Moscova, Anna Chapman a
pozat sexy pentru reviste pentru bãrbaþi
ºi s-a avântat în afaceri cu vodcã ºi cu
combinezoane pentru astronauþi!

KATIA ZATULIVETER

ANNA CHAPMAN

Secretele din patul
unui parlamentar
britanic
La un an dupã vâlva stârnitã de depistarea
ºi expulzarea focoasei spioance Anna
Chapman, o compatrioatã fãcea ºi ea

furori, în Marea Britanie. Potrivit Sunday
Times, Katia Zatuliveter, în vârstã de 26 de
ani, a fost arestatã la ordinele MI5, sub
acuzaþia de spionaj. Ea lucra oficial pentru parlamentarul liberal-democrat Mike
Hancock din Portsmouth (unde existã o
bazã navalã importantã), membru al
comisiei de apãrare din Camera
Comunelor, cãruia i-a fost ºi amantã.
Katia a crescut în Rusia, la graniþa cu
Georgia, dupã care a plecat în Anglia la
studii. Tatãl ei este un influent om de afaceri, având legãturi cu potentaþi ruºi.”O
tânãrã blondã cu nume exotic ºi o preferinþã pentru fustele scurte nu putea trece
neremarcatã pe culoarele prãfuite ale
Parlamentului” britanic, nota The
Telegraph. Dupã arestare, a fost eliberatã
pe cauþiune ºi a câºtigat apelul împotriva
expulzãrii din Marea Britanie. Ministerul
de Interne de la Londra s-a declarat dezamãgit de aceastã decizie ºi a insistat pentru expulzarea din motive de securitate
naþionalã. Katia Zatuliveter este cel mai
de succes spion rus din ultimii 30 de ani,
a comentat fostul agent KGB Oleg
Gordievski, în vârstã de 73 de ani, care a
fugit în Marea Britanie în 1985 cu aju-
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