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АТЕНТАТ У БУДВИ

Плаветнило мора код човека увек изазива усхићеност, 
чак и код онога ко то гледа сваки дан, као што је мла-
ди, буцмасти, црногорски политичар, а сада и научник, 
историчар-истраживач Саша Марковић 

вазда је у Црној гори, некада „српској Спарти“, било 
такмичење између храбрих и паметних  кроз ратове на 
пиједесталу моћи били су хероји  У доба мира славу би 
стицали мудри  Млади Саша Марковић успео је у доба 
мира да стекне славу храброг и паметног, а за трон муд-
рог морао је да чека кушњу времена  Свој идентитет сте-
као је у чаури мале Црне горе, али га то није задовоља-
вало  Морао је верификацију своје памети да доживи од 
паметнијих у Београду 

Изашавши из малене Црне горе дошао је до сазнања 
ко њоме влада из сенке…

На обали мора виђао је на јахтама свог господара 
Мила Ђукановића са господарима света Ротшилдима  
Био је у дилеми да ли је Мило мудра глава која своју 
државу величине ораха безбедно чува од ватикана, 

Писмо Герхарду Шредеру                                      351

Потребно је да Срби покољу пет хиљада Бошњака да  
би били бомбардовани и жигосани пред историјом     355
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Последњу коју је написао 
одлично су оценили про-
фесорка Смиља аврамов 
и др Дарко Танасковић  
Њен назив био је подстрек 
за борбу – МАНИФЕСТ 
ПРОТИВ ИМПЕРИЈЕ 

Саша Марковић је знао 
да је прстом убо носиоце 
америчког империјали-
зма у око, али се надао да 
то неће бити смртоносно 
јер су сличне ствари ради-

ли и други разбијачи завера у свету  Но, кроз главу му 
је прошла реченица оца Јова која је звучала злослутно: 
„Сине, твоја књига неће узнемирити американце, али ће 
уплашити ове наше, црногорске подгузне муве које желе 
да уђу у НаТО  Потурица је гори од Турчина  чувај се…“

Саша Марковић је својим колима улазио у бечићко 
насеље Ивановиће  Ускоро је видео своју кућу и успорио  
Хитац који је пробио стакло и погодио га у главу није 
чуо, као ни следећа два  Био је мртав 

Двадесетак дана касније, у кући у Старом граду, нађен 
је мртав и његов отац Јово Марковић!

Да ли се Јово Марковић убио због бола за сином, или 
га је убила иста, невидљива рука како се не би осветио? 
То истрага никада неће открити јер је неће ни бити 

код Црногораца је реченица: „ко се не освети, тај се 
не посвети“ део националног бића, код по коме су они 
били Спартанци међу Србима 

Мај је 2015  године, спремам се да обновим своју ста-
ру, још увек актуелну књигу Павелићев тестамент, 

Хрвата и албанаца или је нова верзија лажног цара који 
државу сигурно гура у пакао 

Саша Марковић је јасно видео сукоб империје Запада 
са империјама Истока, које стасавају, Русијом и кином  
Мило је видео спас за Црну гору у везивању своје барке 
за јахту Ротшилда, који је већ стигао и обећавао много, 
као што то може да чини „господар таме“ 

Сунце је најављивало топао дан, пресијавајући се на 
површини Јадранског мора, тог 17  априла 2015  године  
Но, било је још увек хладно  Саша је затворио прозор 
и пустио грејање у колима  Из звучника се чула музика 
из филма о Џемсу Бонду Голдфингер  Додао је гас, пут 
је био празан  код куће су га чекали његови  Одужио 
је своје дружење са Будванином гораном Ђуричко-
вићем  У исто време размишљао је о својој новој књизи  

Нejтан Ротшилд, покровитељ Мила Ђукановића  
у име свог оца Јакоба
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За судбину Саше Марковића одлучујуће је било виђе-
ње контраобавештајне службе Црне горе да је он – агент 
од утицаја руске тајне службе 

Да ли је он то заиста био уопште није битно  Он се пона-
шао као да јесте  Његов научни рад и књига дефинисани су 
као „мека сила“  Сада ћу да вам објасним терминологију: 

1  агент од утицаја је особа која делује на центре одлу-
чивања у властима или на опредељења народа 

2  „Мека сила“ је термин који обухвата стварање миш-
љења, позитивног или негативног, о некоме, на основу 
књига, филмова, те-ве серија, музике, моде, уметности…

3  „Бити на линку“ неке службе значи бити на вези са 
њом, односно радити за њу 

агент од утицаја може бити на линку неке службе, али 
и не мора ако се његов рад подудара са интересима туђе 
службе, која је савезничка… Будућност ће показати да ли је 
Саша Марковић уопште био на линку руске тајне службе 

Но, њихови противници из МИ-6 и ЦИа, преко 
локалне агентуре из редова црногорске мафије, убијају 
и оне који само прете!

која је изашла давне 1990  године  Схватам да садашњи 
читаоци траже додатне информације, не само ко је био 
анте Павелић, поглавник Независне Државе Хрватске, 
која је током рата побила између 1,3 и 1,7 милиона Срба 
у систему концентрационих логора, већ и чији је он био 
агент од утицаја…

Тада, 1988/1989, то нисам знао, а данас знам да је био 
„паклени агент британске круне“  Истражујући ту причу 
открио сам много и схватио да је историја коју знамо на 
нивоу наслова у таблоидима  Такозвани озбиљни исто-
ричари немају обавештајног знања да проникну истину 
и виде рад тајних служби 

Закључујем! За своју децу и унуке, али и за све будуће 
историчаре, обавештајце, политичаре, државнике, 
пишем овај нови серијал који ће носити наслов: ПРО-
ФЕСОРИ СМРТИ.

Сада се питате каква је веза између убиства Саше 
Марковића, анте Павелића и мене? Постоји, сви смо ми 
шаховске фигуре којима играју паклени агенти круне  
Док читате овај серијал, научићу вас ко су хероји зла, 
како се игра глобална игра 

За нас Србе, пред почетак овог рата који се спрема, 
врло је битно да знамо како функционише игра да бисмо 
се извукли 

Зашто је убијен Саша Марковић питање је на које 
ћемо одговорити заједно  

Његова књига и иступи против уласка Црне горе у 
НаТО могли су да створе нуклеус побуне! За разлику од 
позиције и опозиције, Саша Марковић није био склон 
корупцији комодитетом 

Циљ НаТО-а, песнице Ротшилда, јесте уништење 
православља, свих Словена, а пре свега Русије  Овде и 
сада крећемо са учењем шпијунаже!

Саша Марковић
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ХЕРОЈИ ЗЛА

Убиство Зорана Петровића Пироћанца

Одлазим у редакцију Геополитике код свог друга Слобо-
дана Ерића  Разговарамо о мотивима за убиство  Дола-
зимо до закључка да је у питању интерес таласократије, 
односно господара мора, да Црна гора мора да буде 
антируска или ће је прогутати марионетска албанија 

Убиство геополитичара је, значи, интерес таласокра-
тије, односно Британије и СаД  ко је повукао ороз није 
важно 

Слободан Ерић ми даје интервју убијеног Саше Мар-
ковића и напомиње да га пажљиво прочитам  Док се 
опраштамо на вратима, мој друг Слободан Ерић тихо рече: 

– Знаш, недавно сам био на путу, кад сам се увече 
вратио, систем камера и аларма био је уништен, неко 
је био у редакцији Геополитике, али ништа није украо 

– То ти је упозорење! – закључио сам 
– Да ти завршим… Неко ми је у кутију плазма кекса 

ставио челичну удицу, облика кекса, коју сам заједно са 

Закључак је јасан, писање књига је обавештајни посао, 
који обликује мишљење не само читалаца већ и оба-
вештајаца у Србији и иностранству 

Њихов посао је да ову књигу схвате боље него сам аутор 



Професори смрти 1 – Носачи ковчега18 Хероји зла 19

гледам датум, август 2014  године  Интервју је направљен 
поводом књиге Манифест против империје  Саша Мар-
ковић, врло поштован међу паметним људима, у интер-
вјуу оштро дефинише стање у држави:

– Рачунао сам са покушајима игнорисања, с обзиром 
на то да смо дефакто државе окупиране од стране САД. 
Да ли ће Јужни ток у Србији бити онај чинилац који ће 
дати снагу Србији да се од те окупације ослободи, пока-
заће блиска будућност. За Црну Гору се бојим да има 
мало наде, имајући у виду чињеницу да читава политич-
ка елита, како она у власти, тако и она у опозицији, иде 
у америчку амбасаду по мишљење – рекао је на почетку 
разговора Саша Марковић 

Новинар пита:
– Својом књигом ви потврђујете непријатну али очигледну 

истину да је англоамеричка елита*, под плаштом демократије, 
свету наметнула неоимперијализам. Ко чини ту елиту, и колико 
су дубоки њени корени?

– Да бих могао прецизно да вам одговорим на то 
питање, прво треба Америку дефинисати као државу 
националне безбедности, а никако као демократски 
уређену државу. Ко чини главне компоненте државе 
националне безбедности у САД говори нам, између 
осталих, и врло значајан инсајдер, бивши каријерни 
официр, а сада професор на Универзитету у Босто-
ну и врло плодан и читан аутор Ендрју Баћевић, у 
својој књизи Вашингтонска правила. Дакле, то су врх 
министарстава одбране и спољних послова САД, као 
и унутрашња безбедност, заједно са челницима разних 
обавештајних агенција. Такође, елиту чине и разне 

* англоамеричка елита је термин који користе они који нису про-
никли у срж завере  

њим скоро ставио у уста… била је као жилет  Да сам је 
махинално прогутао, заклао бих сам себе 

гледамо се, знамо да смо на опасном задатку, у борби 
за српство, а да немамо видљиву заштиту  Не усуђујем 
се да кажем Ерићу ко нас штити  Мењам тему:

– Сви желе да престанеш да издајеш Геополитику  
Знају да си ти носилац пројекта  Твојим нестанком лист 
би се угасио 

Знам да није саздан да буде херој, али он се упркос 
томе понаша тако – херојски  Размишљам каква је то 
сила која неке Србе тера да се боре када сви одустају  
Зашто су неки људи патриоте кад је то ирационално? 
већина Срба се помирила са судбином пропадања, нес-
тајања, сарадње са окупатором…

Да, од преврата, 5  октобра 2000  године, нас су оку-
пирали Британија, СаД, Немачка… Да ли треба да вам 
додам и Хрватска?

– Желели су да те ућуткају, колико се сећам, и пре 
неколико година, када су ти делимично одврнули шра-
фове на предњем точку аута  чувај се! Шта мислиш о 
смрти нашег друга Зорана Петровића Пироћанца?

– Знам да је требало да иде у Хаг и да раскринка 
лажи око Сребренице, кажу да је умро од инфаркта  
Истрчао је из куће и загрлио дрво, нешто као пена му 
је ишло на уста 

– Инфаркт се изазива и на вештачки начин, стављањем 
у пиће или храну дигиталиса, који убија после два сата  
Тако раде обавештајне службе – рекао сам тихо Ерићу 

Стижем кући и размишљам: почели су да убијају 
геополитичаре који раскринкавају заверу! Смутно вре-
ме долази! Седам у фотељу и читам шта је то говорио 
мој колега Саша Марковић, што га је коштало живота  
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који данас уз помоћ новца изазива преврате по свету, 
доводи на власт председнике, креира будућност 

Пратимо траг новца, стално вам говорим  али постаје 
збуњујуће ако знате много чињеница…

Сорош стоји иза Хилари клинтон, која обећава да ће 
бити врло оштра са владимиром Путином и Русијом  Но 
њу финансира руска Сбербанка  У ту банку пребацио је 
новац Млађан Динкић када га је нашао на кипру  говори 
се о суми од две милијарде долара 

Идемо дубље у заверу! ко зна све тајне о новцу? Зна 
се! Борка…

чудно, гине Борка вучић која зна све о парама на 
кипру, а она је пријатељ са Рокфелером, који је шеф 
Хенрију кисинџеру  Путинов консултант, можемо рећи 
и агент од утицаја, јесте Хенри кисинџер  Он је био мен-
тор Динкићу у Њујорку, говорио му шта да ради… Хенри 
је пријатељ са породицом ањели, власницима Фијата 
који су чланови „црног племства“  Динкић „доводи“ 
Фијатa у Србију  Србија даје огромне паре да Фијат 
отвори фабрику  По логици ствари део тог новца завр-
шио је у приватним џеповима политичара  Уговор са 
Фијатом никада није потпуно обелодањен  У јуну 2014  
Млађан Динкић, бивши министар, постављен је за члана 
борда директора руске Сбербанке за овај део Европе 

За крај, Сбербанка, која финансира Хилари клинтон, 
педесет одсто је у власништву државе Русије… Оно што 
треба да сазнам јесте ко је власник других педесет одсто!

„тинк-танк“ групе, лобисти, најзначајнији адвокати, 
наравно и менаџери највећих банака и корпорација, 
посебно оних везаних за буџет преко Министарства 
одбране, водећи новинари елитних новинских издања 
попут Њујорк тајмса, као и чланови квазиакадемских 
група, попут Савета за спољне послове, или дипломци 
престижних образовних установа типа Харвардове 
школе „Кенеди“ за управљање. Наравно, на врху леде-
ног брега ове елите, која је фактички само извршилац 
послова, налазе се стварни доносиоци одлука. То су, 
пре свих, стара аристократија Велике Британије, зајед-
но са краљевском породицом, као и директни потомци 
оних породица које су још у 19. веку преузеле монопол 
у Америци. Погрешно је религијски одређивати ову 
уску групу, коју чини неколико стотина породица, али 
међу њима сигурно доминирају бели англосаксонски 
протестанти (WASP).

Овде дижем главу са текста  Схватам да је поштовани 
колега ипак био само на првим степеницама откривања 
тајне  

Саша Марковић је изгубио из вида да су англосак-
сонски протестанти (WASP) одавно потиснути из врхо-
ва власти и да америком влада коалиција католика и 
сатаниста Хазара, још од краја 19  века до данас  То се 
установљава једноставним утврђивањем порекла оних 
који креирају и спроводе политику, а пре свега контро-
лишу – новац!

Саша Марковић није стигао да открије мање видљив 
сегмент завере: иза појмова Лондон и англосаксонци 
налази се финансијски центар – Сити! У њему је краљев-
ство банкара сатанистичке хазарске породице Ротшилд, 
чији је главни оперативац Џорџ Сорош, мађарски Хазар, 
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враћамо се на казивање Саше Марковића кога су 
убили „црвени Хрвати“ јер је разоткривао свом народу 
истину до које је стигао! И тад је сурово убијен 

Примећујем на вашем лицу збуњеност  Не знате ко 
су „црвени Хрвати“? То су Црногорци који су, бежећи 
од српства, постали ментално блиски Хрватима, тако да 
и говоре као Далматинци  У програму великохрватских 
политичара, још пре више од стотину година, зацртано 
је хрваћење Црногораца, што се сада и догађа!

Елем, срж свега, па и производње нових нација, Хрва-
та, Црногораца, Македонаца, Бошњака, налази се у вати-
кану, који тесно сарађује са Лондоном 

Саша Марковић је, пре атентата током 2014  годи не, 
писао:

МАТЕМАТИКА ЈЕ КЉУЧ  
ЗА ЕНИГМУ – СРЕБРЕНИЦА

главни банкар на планети је кућа Ротшилд, која са бри-
танском круном, „црним племством“, ватиканом и Сан-
хедрином влада светом  Шта они данас желе?

Ротшилди су дефинисали циљ! Смањење броја људи 
на Земљи болестима, гМО храном, вакцинама и, нарав-
но, великим, трећим светским ратом 

Застајемо!
Теза је Хилари клинтон, или сутра неко други ко ће 

напасти кину и Русију  антитеза је савез Русије и кине, 
вероватно и Индије, против америке 

Но постоји и друга опција  Светски грађански рат 
који почиње у Европи између хришћана и муслимана 
као ехо ефекат има сељење капитала из Европе у СаД 

То је теза! Шта је антитеза? видећемо, хе, хе, полако…
важно је да запамтите да је главно оружје банкара 

новац, којим они поткупљују војну и безбедносну елиту 
неке земље, тако да она изда свог јаког лидера и свој 
народ  Сада вам је јасно зашто је Стаљин, с времена на 
време, ликвидирао камарилу око себе 

Јакоб Ротшилд и принц чарлс
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је издавало и свој месечни часопис који се звао Округли 
сто (Тhе Rоund Таblе), а 1919  је основало и краљевски 
институт за спољне послове, који је имао доминантну 
улогу у креирању спољних послова империје  Сесил 
Роудс је био свестан лимита Британског царства и желео 
је да увуче СаД у своје планове изградње новог света на 
федералним основама, са Британијом као нуклеусом у 
центру  време ће показати да ће тај подухват Британију 
коштати империје  Ипак, врх њене елите ће преживети 
и у синергији са врхом америчке елите створиће нови 
центар за изградњу света који ће контролисати англо-
американци, овог пута у вашингтону “*

Овде се заустављамо! 
Питам вас да ли Саша Марковић није успео да открије 

заверу Хазара сатаниста који су стајали иза Октобарске 
револуције, чији су агенти од утицаја били Хазари сата-
нисти Лењин и Лав Троцки? Да ли стварно није знао 
ко је финансирао адолфа Хитлера? Да ли је знао да је 
Хитлер био унук Соломона Мајера Ротшилда и служавке 
ане Марије Шиклгрубер?

Наравно да је знао, али у земљи коју је окупирао 
НаТО и која је под контролом Ротшилда – која је при-
знала државу косово да је не би распарчали Сорош и 
албанци – спомињање завере тог нивоа јесте смртонос-
но  Но и пут ка томе доноси исту судбину!

Затварам Геополитику, закључујем да је мотив за 
убиство његова реч, а не текстови 

Саша Марковић је био против окупације Црне горе и 
њеног претварања у противника Русије  Све Црногорце 

* Преузето са http://www geopolitika rs/index php/sr/intervju/836- 
-2015-04-22-06-09-55 – приступљено 10  11  2016 (датум приступа 
свим осталим веб-странама је исти) 

„У Енглеској постоји вишевековна традиција геопо-
литике  Наравно, и међу њима има разних струја  У 
књизи кажем да је Сесил Роудс (у то време најбогатији 
човек империје), заједно са Лордом Ешером (личним 
повереником краљице викторије, а касније и најути-
цајнијим саветником краља Едварда VII и краља Џорџа 
V) и вилијамом Стидом (најутицајнијим новинаром 
у империји) крајем 19  века формирао тајно друштво 
које се састојало од ужег и ширег круга  Ужи круг се 
звао Друштво изабраних (The Society of Elect) и чини-
ло га је седам до десет чланова  Шири или спољашњи 
круг овог друштва звао се асоцијација помагача (The 
Association of Helpers)  Стотинак најзначајнијих нови-
нара, научника, политичара и племића било је у ширем 
кругу, као врста логистике за Друштво изабраних  Иако 
је у лаичкој јавности ово друштво најчешће познато као 
Друштво округлог стола (Rоund Table Group), најпре-
цизније име друштва дао нам је уважени професор са 
Харварда, Принстона и Универзитета Џорџтаун карол 
квигли, који га назива Милнерова група (по значају који 
је у њему имао алфред Милнер, који је по жељи Сесила 
Роудса преузео контролу над друштвом након Сесилове 
смрти)  Дакле, Сесил Роудс је створио тајно друштво 
које је контролисало сва друга тајна друштва у империји  
Посебно је значајно напоменути контролу над тајним 
друштвима престижних универзитета, где се фактич-
ки и вршила регрутација будућих лидера у империји * 
Такође, друштво је контролисало политичке партије, као 
и сва значајнија новинска издања, међу којима и чувени 
недељник Тајмс више од педесет година  Тајно друштво 

* Овде откривамо методологију не само лидера већ и обавештајаца  
За тај посао регрутује се елита, а не „плебс“ 
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РАЗГОВОР СА  
БИВШИМ ГЕНЕРАЛОМ КГБ-а

Био је 10  април 2016  године, седео сам испред лаптопа 
и дописивао се са пријатељима преко Фејсбука  Изненада 
искочи правоугаоник са женским ликом и мушком пору-
ком  Схватио сам да је у питању лажни профил  Спремао 
сам се да га обришем кад ме изненади ословљавање 

– Дежан, да ли си то ти?
Тако су ме звали адмирал атлантске флоте кери и 

руски генерал  кери сигурно није, не зна српски језик  
Одговорио сам:

– Да ли је име ваше супруге на Љ?
Одговор: 
– Љиљана!
– какво изненађење, откуд ви на Фејсбуку?
– Млад сам, тек ми је осамдесет… Него треба да се 

видимо  Сад сам у Москви, али бићу у Брашову око 
првог маја  Могли бисмо да се видимо тамо 

генерал је двапут употребио реч „видимо“, што је 
значило да је то врло важно 

– Добро, договорено 

који се окрећу против Русије амфилохије Радовић је 
проклео!

видећемо ускоро шта ће бити 
Сакупљам грађу, покушавам да је систематизујем 

како бих Србе научио да мисле обавештајно, да све 
гледају кроз обавештајне наочари  Размишљам о другу 
Зорану Петровићу Пироћанцу, убијен је јер је хтео да 
откри је лаж о Сребреници  Оно што је хтео да поне се 
у Хаг на суђење биле су видео траке које је набавио од 
неког у Босни  Те траке је требало да разоткрију исти ну 
ко је организовао убијање а ко је од тога створио камен 
око врата српском народу 

Зовем свог другара Сивог, који је легенда из света 
тајних служби  Питам: 

– ко може да сруши мит о геноциду који су наводно 
извршили Срби над муслиманима у Сребреници? 

Одговара ми кратко: 
– Математика!
Збуњен сам, поставио ми је ребус који треба да решим  

Схватам да су носачи ковчега заправо наше суђаје!

Зоран Петровић Пироћанац
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Најзад стижемо у Брашов  Смештамо се у хотел Деце-
бел у Страда Лумји број 3  Смејем се румунском италија-
низованом језику јер знам да су некада говорили српски, 
а азбуку су напустили у 19  веку 

чим сам стигао у Брашов, сликао сам се на тргу и 
поделио слику на свом профилу како би руски генерал 
у пензији видео да сам стигао  Ускоро је стигла и порука: 
„За сат времена буди У Мекдоналдсу у центру града “ 
Насмејао сам се, слика на профилу генерала кгБ-а била 
је икона Светог Ђорђа  Схватио сам да има намеру да 
прободе аждају…

Излазим из хотела и узимам такси, наравно то је 
дачија логан  Причам са возачем комбинацијом српс-
ког, румунског, италијанског и енглеског  Питам га где 
је Мекдоналдс  Руком ми објашњава да је то од градске 
куће лево, право… Смејем се, знам да ћу ту америчку 
„икону“ лако наћи 

Стижем у Мек  Осмеси на нашим лицима говоре да 
се знамо двадесетак година и да се поштујемо  Љубимо 
се три пута, радујемо се 

Руског генерала, који је у пензији, зваћемо Николај 
пошто је био цар међу шпијунима док је радио  Не губећи 
време, питам за власничку структуру Сбербанке  Мада је 
у годинама, Николај, стари обавештајац, одговара:

– Сбербанка је педесет посто у власништву руске 
државе, а педесет посто у власништву Ротшилда! – а 
онда подиже кашичицу и настави да једе сладолед 

– Идем нешто да поручим, хоћете ли и ви нешто? – 
изговарам са осмехом 

– Може једну кока-колу!
Док одлазим према пулту, размишљам  Руска држа-

ва и Ротшилди преко Сбербанке подржавају Хилари 

– Дођи у друштву, преко агенције  Здраво! Јавићу ти 
се преко Фејсбука!

Разговор би прекинут  Запамтио сам да је профил 
имао слику медведа и име „Урсус“ 

Следећег дана ујутру седим, испијам кафу и размиш-
љам  Руски генерал у пензији поручио ми је да дођем „у 
друштву“, што значи да не долазим колима, већ преко 
неке агенције, туристички, неупадљиво  Зовем Мићу 
абрамовића – за кога многи мисле да је рођак чувеног 
руског олигарха Романа – власника агенције Фалкон  
Сазнајем да има туру за Брашов баш за Ускрс  Зовем 
Оливеру антонијевић, вођу пута, и резервишем три 
места  водим булументу… Никоме не пада на памет да 
идем на тајанствени сусрет са бившим генералом кгБ-а, 
који има осамдесет година 

Лагано путујемо, Оливера нам занимљиво прича о 
владу Тепешу, припаднику витешког реда змаја у коме 
је био и наш деспот Стефан Лазаревић, висок два метра, 
од оца Лазара, високог око метар и по  Но о томе никоме 
не причам 

Оливера, водич Фалкона, одлично зна историју и 
објашњава да је велики мајстор витешког реда змаја 
био Зигисмунд или Жигмунд Луксембуршки, рођак 
Немањића, значи из лозе Исуса Христа, који је имао 
љиљане у грбу 

влад Тепеш је био јунак који се борио против Турака 
на суров начин, једини који су они разумели  Убијене је 
набијао на колац, али и живе заробљенике  Љубоморни 
Енглези направили су од овог православног витеза гро-
фа Дракулу, вампира 

Обилазимо куле и замкове и чудимо се што нигде 
нема људи 
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– Зар још радите, генерале, мислио сам да сте у пензији 
– кад је отаџбина у опасности, није потребно да ме 

неко моли да бих урадио свој посао  Заборављаш да сам ја 
био генерал гРУ*, а да је Румунија била „комунистичка“ 

– Схватам, ваша агентура, мада је остарила, још 
постоји – рекао сам тихо како пролазници не би слу-
чајно нешто чули 

– Све су то времешни људи, но они су сами регру-
товали своје синове да раде за нас  Занимљиво је да су 
многи од њих сада у Лондону 

– Јављају ли шта?
– Јављају своје позиције које освајају памећу  Знаш, 

љубав према капитализму, која је букнула с падом Бер-
линског зида, није дуго трајала  Не више од десет година 

– генерале, сада ми паде на памет, зашто сте ви у 
Румунији  ваши агенти ће активирати мале атомске бом-
бе код америчких база  ваша мета и циљ путовања јесте 
база у Девеселу  ви их нисте донели, оне су већ биле у 
Румунији  ви сте донели само усмено, лично, наређење  
ваши агенти ће их активирати кад им буде саопштена 
нека реченица, рецимо преко Раша тудеја 

– Лучићу, Лучићу, баш ви Срби имате квантни ум, 
и, као ману, искреност  Наравно да та теза није тачна, 
мада је теоретски могућа  Све базе су маркиране и биће 
разнесене, превентивно 

– генерале, одакле очекујете напад НаТО-а на Русију?
– Из Пољске, Финске, Шведске, не треба изгубити 

из вида да је Москва само шестсто километара далеко 
од Летоније и да не постоји никаква природна препре-
ка  Због тога очекујем напад с те стране, прво ракета-
ма и авионима, а онда копненим трупама  Довукли су 

* гРУ – војна тајна служба 

клинтон, која је главни хушкач на рат против Русије  
Сви знају да је она пореклом из Русије  Олег Дерипаска 
је Путинов, али и Ротшилдов пријатељ  

ко је овде чији агент? Да ли Путин прави свог неприја-
теља, као што су то кроз историју радили Британци? 
Узимам сладолед и две кока-коле и идем према генералу  
Он је већ устао и кренуо према излазу  Схватио сам да 
сам кренуо са погрешним и опасним питањем 

– Хајдемо у шетњу, дуго седимо у Меку…
Дајем му његову кока-колу, а свој сладолед дајем 

неком детету испред ресторана  кренусмо према глав-
ном тргу и већници 

– Спрема се велики рат против Русије… – почех 
изокола 

Стари генерал ме ухвати подруку да би лакше ходао 
и поче да прича:

– Спрема се спрема… Хтели су да нас нападну из 
Украјине, зато су тамо организовали преврат и дове-
ли на власт своје агенте од утицаја  Но пропуст наших 
тајних служби да предупреде преврат Путин је аморти-
зовао преузимањем крима  План вашингтона је био да 
нас нападну са крима и из подручја Харкова  Одатле су 
могли да нападну наш одбрамбени систем иза Урала 

– Урал је као нека непремостива препрека, друга 
одбрана Русије… Сећам се да је Стаљин у једном тре-
нутку планирао да тамо постави резервну одбрану…

– Одустао је од тога  Но иза Урала ми имамо фабрике 
и градове за које се не зна…

– Тајне градове?
– Да, но тамо је мало људи за одбрану… Знаш, Лучићу, 

овде сам због базе у Девеселу, где су американци монти-
рали лансирне рампе противракетног штита 
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– Јевреји* и Израелци су донедавно били против 
Русије, али им је Путин објаснио да ће их америка, 
односно тамошњи јеврејски лоби, пустити низ воду јер 
су им арапи потребнији за стварање хаоса  Русија је 
једина земља где су Јевреји врло уважавани  верујем да 
ће ту шансу искористити…

– Они чине већину пете и шесте колоне у Русији, како 
спомиње александар Дугин 

– Не бих то баш толико ригидно схватио  већину те 
пете, апсолутно издајничке колоне чине Руси, Украјин-
ци, припадници кавкаских народа… Проблем Русије 
још у доба царевине био је однарођавање елите, њено 
одвајање од свог народа  То је главни разлог пропасти 
царства  Елита је издала цара 

– генерале, до када очекујете напад на Русију?
– По мојим информацијама, инвазија на Русију, да би 

била успешна, мора да се изведе до 2018  године јер дотле 
смо слабији од Запада у технолошком смислу  Зато оче-
кујем да ће у америци 2016  изабрати неког ратоборног, 
који би се консолидовао до 2017  и онда кренуо у напад 

– Да ли ћете опет применити кутузовљеву тактику 
повлачења?

– Ха, ха, само колико морамо  Рачунамо да ће то бити 
само триста километара  Процена агресора је да ће изгу-
бити две трећине авиона и крстарећих ракета у првом 
таласу напада 

Лаганом шетњом стижемо до трга изнад ког се видео 
назив града, исписан на планини, као у Холивуду  кренус-
мо лево, према капији града, па прођосмо поред синагоге 

* „Јеврејин“ је термин који овде означава припадника турско-мон-
голског народа Хазара, који је у 8  веку примио јудејску веру, а 
живео је између Црног мора и каспијског језера  

американци оклопну бригаду на Балтик и у Пољску  
Спремају се и то не крију 

– Очекујете, поново блицкриг као Хитлеров?
– Да, са конвенционалним оружјем из два правца, 

Балтик и Пољска, с тим што из ове земље треба да кре-
не више људства  Циљ је освајање Москве и збацивање 
Путина 

– Имају неког свог кандидата?
– Наравно, колико хоћеш… Тај председник је обећао 

народу неку нову демократију а отео би слободу! Нова 
граница Русије би била установљена на линији Петро-
град–Новгород–калуга–Твер–волгоград 

– Значи, северно и западно од те линије добиле би про-
ширење балтичке земље, Пољска Румунија, Украјина…

– Да, то им је мамац да крену у рат против нас 
– Да би успели у тој својој замисли, морала би да се 

догоди апсолутна издаја руских генерала, пуковника… 
То би морало да буде координирано са низом терори-
стичких напада велике разорне моћи у центру Москве, 
Петрограда…– рекох тихо 

– Тачно, а то би организовала турска обавештајна 
служба, преко терориста које обучава и кали у Сирији, 
у униформама ИСИС-а 

– генерале, да ли имате информације о покушају 
корупције руског војног врха од стране Запада?

– Наравно! Милиони се нуде за издају земље, уз 
понуду пасоша и промене идентитета  То чине преко 
посредника, за тебе је интересантно да то раде преко 
Црногораца  Знаш да је та земља власништво Ротшилда, 
као и Израел 

– кад спомињете Израел, како се он понаша у односу 
на план напада америке на Русију?
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– Знам, индиректан ударац који убацује куглицу у 
рупу…

– Тачно  Та банка и посао преко ње су гаранција дого-
вора који Ротшилди нису хтели да испоштују, односно, 
званично, велика Британија  Да би Ротшилди озбиљно 
схватили Русију, њихови људи су ухапшени или убије-
ни  Мртвац је најозбиљнија порука  Реч је, наравно, о 
Ходорковском и Березовском 

– генерале, откријте ми тајну  Ником нећу рећи, само 
ћу је објавити у књизи 

– Добро Лучићу, открићу ти тајну  Постоји тајни 
споразум о подели Турске и додели мореуза Русији  
Закључен је 18  марта 1915  године, разменом нота 
министра спољних послова Русије Миљукова са амба-
садором Британије у Петрограду Бјукененом и Фран-
цуске Палеологом 

– Занимљиво презиме француског амбасадора, он 
је претендент на византијски престо  Елем, Ротшилди 
треба да испуне тај договор због кога је заправо царска 
Русија и ушла у рат 

– Да! ако Ротшилди то не испуне, лоше им се пише…
– Схватам сада  Хилари, или неко други, мора да гура 

у рат Турску како би она због злодела, логично, изгубила 
разлог постојања и била подељена на три дела  Сећам 
се да су Руси источно од кавале подигли град у славу 
императора, александрополис 

– Да  Ово само ти знаш, то не знају ни ЦИа, а ни срп-
ске тајне службе које су заправо америчке  Да ли желиш 
да ти кажем у којим Ротшилдовим банкама држе новац 
директори вОа, вБа, БИа*?

* вОа – војнообавештајна агенција, вБа – војнобезбедносна аген-
ција, БИа – Безбедносно-информативна агенција 

– генерале, колико су вам значајна искуства из рата 
НаТО-а и Срба?

– веома, зато сам дуго и био у Београду  Најважније 
искуство је коришћење лажних мета  Тиме ћемо шезде-
сет до седамдесет одсто пројектила НаТО-а усмерити у 
погрешном правцу 

– Извините, генерале, ја бих да се поново вратим на 
Сбербанку, ако вам не смета…

Старац климну главом у знак одобравања 
– Русија и Ротшилди финансирају Хилари клинтон, 

која подржава Турску и Ердогана који против Русије 
користи или ће тек користити исламске терористе 

– Да, то се зове надмудривање!
– То ће изазвати рат између Турске и Русије…
– Заборављаш, Лучићу, да турска служба напада кину, 

преко Ујгура, муслиманске мањине, којих има званично 
десет милиона а незванично сто… То мора да изазове 
реакцију кинеске тајне службе и да кину увуче у сукоб  
Даље, Турска квари посао кини која је купила луку Пиреј 
код атине и прави пругу одатле према Будимпешти како 
би без сметњи транспортовала и продавала своју робу у 
Европи  Намерно кажем Европи, а не Европској унији 
јер ће она нестати 

– како турска служба квари прављење пруге?
– Не прављење, већ експлоатацију  Стварањем теро-

ризма на Балкану  Прво у Македонији, а затим у Србији 
и БиХ  Пруга Пиреј–Будимпешта биће повод за велики 
рат, као што је пруга Берлин–Багдад изазвала мајски 
преврат 1903  године у Србији, смену династија, балкан-
ске ратове, Први светски рат…

– Добро  Шта је поента финансирања јастреба Хилари 
клинтон од стране руско-Ротшилдове банке?

– Дејане Лучићу, знаш шта је мартинел у билијару?
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– чекајте, генерале, нисам само због овог дошао у 
Брашов?

– Хајдемо у двориште Цркве Светог Николе, томе се 
не надају ова тројица, да ћу ући ја, стари комуниста…

– која тројица? – збуњено упитах генерала 
– Онај са женом што иде напред десно, истом брзи-

ном као и ми, као и ова двојица која се држе за руке 
глумећи педере 

– Раде свој посао, генерале  али зашто сте ме звали 
у Брашов?

– Пренеси Додику поруку да му ортаклук са Хрватима 
неће донети спас  Узгред, његов главни противник, а и 
Републике Српске јесте Харис Силајџић  Он је главни 
„бакин момак“ 

– Добро  ако успем 
– Хе, хе, ти да не успеш… Поручи и вучићу да му 

спремају свилен гајтан  Они из Лондона инсистирају да 
он изда Републику Српску  

– Значи и њега хоће да макну, мада је играо њихо ву 
игру 

– Хоће да поделе Србе, а у НаТО ће вас примити када 
узму све и оставе „Београдски пашалук“  Онда добијате 
право да будете краљевина!

– Добро, генерале, зашто ви нешто не урадите за 
Србију?

– Урадићемо, кад нама буде одговарало…
– Реците ми нешто о тајној групи Ставка?
– Уђимо у цркву, Лучићу 

– Немојте, генерале, за то се убија 
– Не секирај се, знаш шта је рекао Југослав Петрушић 

за тебе?
– Не, откуд то знате?
– Осам служби, те слуша, мој Лучићу …
– Много сам прошао са Петрушићем, не знам на шта 

мислите, генерале 
– Петрушић, искусан обавештајац, тврди да тебе слу-

шају службе и читају твоје књиге да би им назначио оно 
што они не схватају  Рецимо, зашто Сбербанка финанси-
ра свог непријатеља  Или зашто руски патријарх кирил 
стреми ка екуменизму са папом Фрањом, језуитом 

– генерале, ласкате ми, и ви и Петрушић… Ја сам 
само писац шпијунских романа 

– Да, да, убеди ме, мене старог оперативца кгБ-а  Но 
добра ти је идеја да окупиш триста паметних и утицајних 
обавештајаца, како каже Путин, моћника…

– Не, ја окупљам интелектуалце  Има ту и оба-
вештајаца…

– Добро, Лучићу, немој мени да причаш  Само да ти 
кажем, Милошевића су издали његови обавештајци и 
официри, он је издан горе него руски цар  Обрати пажњу 
на то  Сви кадрови су били школовани у Русији, а радили 
су за америку 

– Драги мој генерале, па за кога да раде кад ви оба-
вештајно можда постојите у Србији, али субверзивно 
не! ви покушавате да се договорите са политичарима 
који су сви агенти енглеске службе МИ-6, дипломатске 
службе СаД, ЦИа, немачког БНД-а, турског МИТ-а… 
ви немате политичке кадрове у Србији  Немате ни теле-
визију  Пустили сте нас низ воду…

– Лучићу, знаш да у обавештајном послу ништа није 
као што изгледа… Идем сад, поздрави Радмилу…


