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MISTERE

filmelor cu cele mai mari
încasãri din toate timpurile),
ar putea sã vadã de aproape
epava Titanicului, fiind invi tatã de miliardarul Richard
Branson într-o
o expediþie pe
fundul Atlanticului, organiza tã de compania Deep Ocean

Expeditions. Preþul unei
asemenea cãlãtorii este de
44.400 de euro de per soanã, peste 70% din locurile
disponibile în cele cinci
excursii anunþate fiind deja
vândute.”Nu ar fi interesant
dacã vedeta din «Titanic»

Afiº publicitar pentru vasul de croazierã

chiar ar avea ocazia sã
meargã sã vadã adevãrata
navã? Voi vorbi cu ea, sunt
sigur cã va dori sã profite de
ocazie”, a spus Richard
Branson. ªi James Cameron
plãnuieºte sã mai viziteze
încã o datã epava. Expediþiile
sunt realizate cu submersibile
Mir1 ºi Mir2, douã din cele
cinci submarine existente
care pot atinge adâncimea la
care se aflã vasul - circa
3.800 de metri.
Scufundarea Titanicului a
reprezentat cel mai mare
mister marin al secolului 20.
Oceanograful Bob Ballard a
uimit lumea în 1985 atunci
când a descoperit epava
faimosului pachebot. Ceea
ce se ºtie mai puþin este fap tul cã Ballard era agent
secret! Rezervist în cadrul
Forþelor Navale, fusese trimis
în misiune sã cerceteze dis pariþia a douã submarine
nucleare
americane,
Thresher ºi Scorpion, dis pãrute din anii 1960, în tim pul Rãzboiului Rece. Ballard
primise permisiunea de a
cãuta ºi Titanicul numai dacã
îi mai rãmânea timp. Astfel,
el a avut 12 zile la dispoziþie
sã caute celebrul vas de
croazierã. ªi l-aa gãsit! Un alt
posibil agent secret s-aa aflat
la bordul pachebotului scu fundat. Numele sãu – Peter
Lubov, supranumit Peter the
Painter.”Nu se ºtie dacã a
fost un spion rus, un anarhist,
criminal”, declarã actorul
Dragoº Bucur, cel care îl
interpreteazã pe misteriosul
pasager de la Clasa a III-aa,
în miniseria tv anglo-aameri canã “Titanic”, ce va avea
premiera în luna aprilie.
Misterele ºi scenariile ce

înconjoarã tragedia din
1912 nu se opresc însã aici.
Una din teoriile conspiraþio niste, lansatã în cartea “The
Secret Terrorists” de Bill
Hughes, susþine cã scufun darea pachebotului ar fi fost
plãnuitã de…iezuiþi (so cietatea secretã a Bisericii
Catolice), aceºtia dorindu-ººi,
împreunã cu marile familii
Rotschild,
Morgan
ºi
Rockefeller,
constituirea
Federal Reserve Bank, banca
centralã a Statelor Unite, cu
ajutorul cãreia sã poatã
manipula banii în întreaga
lume financiarã. Titanicul era
vehiculul perfect pentru
uciderea celor care se
împotriveau creãrii Fed, între
ei aflându-sse trei dintre cei
mai bogaþi ºi mai influenþi
oameni ai momentului:
Benjamin
Guggenheim,
Isador Strauss ºi John Jacob
Astor. Averile lor cumulate, în
banii actuali, erau de circa
11 miliarde de dolari. Teoria
se bazeazã pe apariþia per sonajului Francis Browne în tr-uun documentar realizat în
1986
de
National
Geographic ºi intitulat
“Secretele
Titanicului”.
Browne, un episcop iezuit,
s-aa îmbarcat la bordul vasu lui la plecarea din sudul
Angliei. La oprirea în
Queenstown (Ir landa), s-aa
dat jos nu înainte de a-ii face
o ultimã fotografie cãpitanu lui Edward Smith, care,
lucrând pentru J.P.Morgan,
ar fi avut legãturi cu iezuiþii.
Scenariul se încheie cu
ordinul transmis de Browne
cãpitanului:”Scufundã
Titanicul!”. Ceea ce s-aa ºi
întâmplat.
Teodora Varlam

Controversatul episcop iezuit Browne
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