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COVER STORY

TRANSMIÞÃTOR ASCUNS ÎN TALPÃ
torul serviciilor britanice de informaþii
externe. În opinia sa, Zatuliveter s-a
folosit de relaþia ei de patru ani cu
Hancock pentru a transmite Kremlinului
secrete militare importante, ceea ce a
provocat Marii Britanii mai multe prejudicii decât Anna Chapman Statelor
Unite. În afarã de relaþia sa cu Hancock
ºi un lider NATO, Zatuliveter a avut o
relaþie ºi cu “un diplomat olandez atrãgãtor” în 2004 ºi cu un oficial din cadrul
ONU.

BOLOVANUL ASCUNZÃTOARE

16

Bolovanul ºi buturuga
Britanicii n-ar trebui totuºi sã le poarte
picã ruºilor, pentru cã ºi ei le-au copt-o
în stil mare! Jonathan Powell, fostul
consilier al primului ministru al Marii
Britanii, Tony Blair, a recunoscut cã în
urmã cu 5 ani colaboratorii serviciilor
de informaþii au folosit echipament special, asemãnãtor cu o piatrã, pentru a
obþine date legate de Rusia. Povestea a
devenit cunoscutã în ianuarie 2006,

când televiziunea rusã a prezentat un
film despre operaþiunea FSB privind
deconspirarea unei reþele britanice de
spionaj din care fãcea parte
Christopher Pirt, secretarul Ambasadei
britanice. Acesta ar fi instalat într-un
parc la marginea Moscovei un dispozitiv de emisie-recepþie camuflat într-un
bolovan. Atunci când omul racolat de
englezi trecea pe lângã „piatrã” cu un
computer de buzunar, dispozitivul
recepþiona sau transmitea informaþia
de la agent. Apoi, acesta se apropia de
dispozitiv cu un calculator asemãnãtor
ºi primea sau transmitea informaþii.
Când a devenit cunoscutã ingenioasa
metodã, Marea Britanie a acuzat Rusia
de calomnie. Dar Aleksandr Mihailov,
membru al Consiliului Federaþiei Ruse
pentru Politicã externã ºi de Apãrare, îºi
aminteºte de un caz asemãnãtor: „În
anii ’70, în apropierea unui aeroport
militar din Moscova a fost descoperitã
o buturugã în care era ascuns un dispozitiv de emisie cu un nivel tehnologic
avansat. Informaþiile acumulate prin
intermediul undelor radio erau transmise unui satelit american. Acest camuflaj a fost descoperit întâmplãtor: un
om care culegea ciuperci a încercat sã
se aºeze pe el ºi s-a dãrâmat, iar în

