SCANDAL

Blestemul averilor
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La 67 de ani, oligarhul Boris
Berezovski a fost găsit mort în baia
locuinţei sale din Ascot, la circa 60
de kilometri sud-vest de Londra. La
scurt timp, presa internaţională vuia
despre reţinerea miliardarului Roman
Abramovici de către FBI, cu sau fără
legătură cu misteriosul deces. Iar
magnatul Mihail Hodorkovski, arestat
în 2003 pentru furt de petrol şi spălare de
bani, încă zace în închisoare. Nu s-ar zice
că e vreo fericire să fii superbogătaş rus!

complică lucrurile. Experţi în decontaminare
au cercetat amănunţit locuinţa miliardarului,
dat fiind că Berezovski era la Londra una
dintre figurile principale ale unui grup de
exilaţi ruşi anti-Putin, The London Circle, din
care a făcut parte şi Alexander Litvinenko, un
dezertor al FSB (serviciile secrete ruse, exKGB), otrăvit în noiembrie 2006 cu poloniu,
o substanţă radioactivă. Litvinenko băuse, cu
puţin timp înainte, un ceai cu omul de afaceri
Dmitri Kovtun şi cu Andrei Lugovoi, un agent
secret rus, într-un hotel londonez. Lugovoi,
considerat de Londra principalul suspect, l-a
acuzat ulterior pe Berezovski de implicare
în asasinarea lui Litvinenko. Miliardarul a
respins însă acuzaţiile şi a câştigat un proces de
calomnie la un tribunal din capitala britanică.
De altfel, Berezovski urma să depună mărturie
în ancheta privind moartea lui Litvinenko luna
viitoare.

Berezovski şi Abramovici pe
vremea când erau prieteni
Sinucidere cu parfum de otravă

Autopsia lui Berezovski demonstrează că a
murit, cel mai probabil, prin strangulare, deşi
ancheta poliţiei e departe de a fi terminată.
Investigatorii sunt foarte prudenţi, după ce, la
câţiva zeci de kilometri distanţă de reşedinţa
decedatului, un alt om de afaceri rus, Alexander
Perepilicini, 44 ani, a murit la 10 noiembrie
2012, din cauza unei crize cardiace produse în
timp ce făcea jogging. Omul era unul dintre
martorii cheie în afacerea Magniţki, după

numele lui Serghei Magniţki, juristul fondului
britanic Hermitage Capital, care şi-a pierdut
viaţa în urma maltratărilor suferite într-o
închisoare din Moscova după ce denunţase
o uriaşă afacere de corupţie organizată de
Fisc şi Poliţie. În casa lui Berezovski nu s-au
descoperit urmele vreunei persoane străine,
care să indice ipoteza unei crime, medicii legişti
nu au găsit pe corpul lui Berezovski semne
de violenţă, însă raportul criminaliştilor nu
menţionează posibilitatea unui suicid, ceea ce

Suferea de inimă şi depresie

La Moscova, avocatul rus al lui Berezovski,
Alexandre Dobrovinski, a declarat la
televiziunea Rossia 24 că oligarhul s-a sinucis.”În
ultima vreme, era într-o stare groaznică, era
îngropat în datorii, era distrus... Era obligat
să-şi vândă tablourile şi alte bunuri”, a adăugat
el.”De la nişte prieteni comuni am aflat că le-a
cerut 5.000 de dolari pentru a cumpăra un
bilet de avion”, a mai spus Dobrovinski. Ipoteza
depresiei e întărită şi de recenta despărţire a
lui Berezovski de iubita lui, Elena Gorbunova,
cu 20 de ani mai tânără, cu care miliardarul
avea doi copii. Cu doar câteva luni înainte,
Berezovski fusese de acord să-i cedeze la divorţ
fostei neveste, Galina Besharova, cu care fusese
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