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viciile de contra-iinformaþii engleze, l-aa prevenit pe premierul Edward
Heath cã doi conservatori se aflau în „atenþia” serviciilor de si-gguranþã,
care urmau sã facã dezvãluiri scandaloase despre aceºtia. Vinovaþii au
fost forþaþi sã demisioneze. Cu atâþia diplomaþi ºi politicieni, localul
româncei atrãgea ºi spioni. Printre oaspeþii fideli se aflau însã ºi Judy
Garland, Frank Sinatra, Barbara Cartland, Errol Flynn sau Aristotel
Onasis, când poposeau la Londra. Despre Onasis, Helene a pãstrat o
amintire ºocantã : ”un þaran pãros, lipsit de maniere”.
ªi ministrul de rãzboi John Profumo era client al clubului. El a demisionat în1963, din cauza aventurii cu Christine Keeler-ddansatoare la “Eve’s
Club”- care întreþinea în acelaºi timp relaþii amoroase ºi cu ataºatul militar sovietic la Londra, Evgheni Ivanov. Bãnuiala era cã Profumo ar fi
„scãpat” informaþii confidenþiale cãtre Christine, pe care aceasta le
tramsmitea lui Ivanov. Profumo a pus punct carierei sale. În 1992, soþii
O´Brien îl vând ºi se retrag la vila lor din sudul Franþei, iar doi ani mai
târziu, O´Brien moare. Helen îi supravieþuieºte încã 11 ani. S-aa stins ºi
ea, la 79 de ani, în 2005, dupã ce ºi-aa scris amintirile în româneºte, iar
cartea a apãrut cu titlul „Regina Nopþii”.

Vera Atkins, “ºeful din lumea spionilor”

TOP SECRET

Christine Keller

Originalã din Galaþi, Vera Maria Atkins a fost unul dintre cei mai importanþi spioni din vremea celui de-aal doilea Rãzboi Mondial. Agent al serviciului secret englez, Vera a venit pe lume în ziua de 15 iunie 1908, fiind
fiica lui Max Rosenberg, un evreu care-ººi mutase, în 1904, afacerile din
Africa de Sud în România. Succesul companiei sale, ”Dunãrea”, l-aa
propulsat pe Max în postura de amfitrion al diplomaþilor strãini aflaþi în
România, reuniuni care au ajutat-o
o pe fiica lui sã intre în contact cu protipendada europeanã a vremii. Era frumoasã, inteligentã, foarte cerebralã ºi îndrãgostitã de diamante. Max a murit în 1933, iar Vera a adoptat numele bunicilor materni ºi a plecat în Anglia, poposind mai întâi la
Paris. Înainte ca Franþa sã fie ocupatã de germani, Vera a studiat limbi
moderne la Sorbona. Ulterior, în Anglia, a devenit ofiþer al serviciilor
secrete, poziþie din care a trimis 470 de agenþi, din care 39 de femei, în
spatele liniilor inamice. În 1987, Vera Atkins a fost rãsplãtitã de Franþa,
cu Legiunea de Onoare. Fermã, decisã, asprã, Atkins a devenit un fel de
model pentru cei care au ales serviciile secrete. Viaþa ei i-aa inspirat pe
scenariºtii filmelor de spionaj, personajul Miss Moneypenny dintr-uun film
din seria Bond având-o
o ca model.. Pentru Ian Fleming, „tatãl” celebrului
James Bond, “Vera Atkins a fost, în lumea spionilor, ºeful”. Fumãtoare
înrãitã, s-aa stins din viaþã pe 24 iunie 2000, la vârsta de 92
de ani, la Hastings, în sudul Angliei. Scriitoarea Sarah Helm
i-aa dedicat o carte: ”Vera Atkins, une femme de l’ombre : la
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