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„Amanta generalului”,
CIA mai tare telenovelă
Un general considerat erou, cu o
imagine impecabilă, o amantă tânără
şi geloasă, plus un agent FBI zelos, iată
ingredientele telenovelei soldate cu
demisia şefului CIA, David Petraeus.
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candalul a izbucnit imediat după
realegerea preşedintelui Barack Obama.
Brusc, generalul de patru stele David
Petraeus (60 de ani), artizanul retragerii din
Irak, şi-a anunţat demisia din fruntea CIA,
mărturisindu-şi spăşit infidelitatea după
aproape 4 decenii de căsnicie.
”După ce am fost căsătorit timp de
37 de ani, am dat dovadă de o judecată
extrem de precară şi am intrat într-o relaţie
extraconjugală”, a spus David Petraeus.”Un
astfel de comportament este inacceptabil, atât
pentru un soţ, cât şi pentru un lider al unei
organizaţii ca a noastră”, a adăugat generalul.
Rădăcinile poveştii datează din 2011, când
respectatul ofiţer s-a angajat într-o relaţie
adulteră cu Paula Broadwell (40 de
chiar de generalul Petraeus. Acolo,
ani), pe care a întâlnit-o când comanda
îşi scriau mesajele, apoi le salvau în
coaliţia internaţională din Afganistan.
secţiunea Drafts. Mesajele nefiind
Ea însăşi căsătorită, mamă a doi
trimise nu puteau fi interceptate, ci
copii, frumoasa Paula Broadwell
citite doar în spaţiul de stocare
a fost şefă de promoţie în liceu,
al mesageriei. Şi poate că
apoi absolventă a prestigioasei
aventura ar fi continuat dacă
academii militare West Point
Paula, roasă de o ciudată
unde a fost şi campioană de
gelozie, nu s-ar
fitness, iar ulterior a făcut
fi apucat să-şi
un master în administraţie
hărţuiască, via email,
publică la Harvard şi a fost
presupusa rivală, Jill
model pentru un producător
Kelley pe numele ei, o elegantă
de mitraliere, a punctat New
mondenă de 37 de ani care
York Times.”Este posibil ca
frecventa asiduu mediul militar
acestea să fi fost calităţile
din Florida. Simţindu-se în
care i-au atras atenţia lui
pericol, aceasta apelează în iulie
David H. Petraeus”, adăuga
la un prieten din FBI şi îi trimite
publicaţia citată. Paula Broadwell
acestuia scrisorile ameninţătoare.
a scris, ajutată de Vernon Loeb, Jill Kelley
Descoperind din email-uri legătura
biografia generalului, „All In: The
extraconjugală dintre Broadwell
Education of General David Petraeus”,
şi David Petraeus şi temându-se de
publicată în ianuarie 2012, volum
implicaţiile poveştii, FBI declanşează
bazat pe sute de ore de interviuri cu
o anchetă oficială. Computerul
generalul Petraeus şi apropiaţii lui. Aşa
Paulei Broadwell este confiscat şi este
s-a şi înfiripat legătura clandestină dintre
efectuată o percheziţie la domiciliul
cei doi, care foloseau o metodă uzuală
său din Charlotte, în Carolina de
printre terorişti pentru a putea comunica
Nord, de unde sunt ridicate documente
în secret: foloseau la comun un cont de
secrete în număr semnificativ, dar „nimic
mesagerie Gmail, creat sub pseudonim
care să implice securitatea naţională”.
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Anchetatorii găsesc mesaje cu tentă sexuală
explicită între Petraeus şi Paula Broadwell,
„într-unul dintre ele menţionându-se clar
că următoarea partidă de sex va avea loc
sub birou”, potrivit expertului în securitate
Ronald Kessler.
Când află de existenţa emailurilor
hărţuitoare, generalul Petraeus pune capăt
relaţiei cu Paula. Dar ancheta mai face o
victimă cu greutate: generalul John Allen,
şeful coaliţiei internaţionale din Afganistan,
ratează numirea în fruntea NATO, după
ce s-au descoperit între 20.000 şi 30.000 de
pagini de corespondenţă pe mail între el şi
Jill Kelley, discuţiile fiind condimentate cu
mesaje „deplasate”, la limita „flirtului”.
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