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- Дали је случајно да истог дана „бизнисмен“ Никола Селаковић нападне премијера
у Лондону, суд врати пасоше Мишковићима, а адвокати „на силу“ наставе штрајк?! 

  

- Стручњаци: То јесте синхронизован напад!
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  Превише је овде случајности да би то било случајно! Ова пошалаца на најбољи начинописује актуелну политичку ситуацију.  Опасни интереси  Јер да ли је могуче да баш сасвим случајно Никола Сандуловић, контраверзни бизнисменврло сумњиве прошлости, у понедељак увече нападне премијера Вучића у Лондону, а дау истом дану Специјални суд врати пасоше и укине забрану изласка из земље МирославуМишковићу и његовом сину Марку? Коначно откуд то да истог дана српски адвокатибуквално на силу настављају штрајк?!  Стручњаџи, саговорници Информера одбацују могућност било какве случајности, кажуда ово јесте синхронизовани напад на власт и упозоравају да су тајкуни, мафијаши истранци кренули џоном на Вучића.  Инцидент у Лондонској школи економије и политичких науке, када је Никола Сандуловићупао на предавање премијера Вучића и изазвао скандал, крунски је доказ да „странцираде о глави Вучића“.  Како је Сандуловић дошао до амфитеатра? Ко га је тамо довео? Ко му је обезбедиоместо на Вучићевом месту? Како је Сандуловић прошао безбедносне провере британскеслужбе ко је су контролисале све људе у просторији?Одговор на било које од овихпитања открица завера. Тај инцидент јесте још једна упозоравајућа поруку Вучићу- кажесаговорник Информера, високопозиционирани дипломата из једне западне амбасаде.Према његовим речима, и дешавања у Специјалном суду и Адвокатској комори јесу одраз„западног притиска“, који је нарочито појачан после посете Путина.  Много сте наивни ако верујете да адвокати штрајкују само због остваривања својихправа. Иста прича и са Мишковићима. Веровали или не, али Вучић је за одлуку овраћању пасоша газди „Делте“ сазнао сатима после београдских новинара! Коначно које препоручио свим београдским новинама, осим Информеру и Политици, да потпуноигноришу помиловање Мишковића – објашњава наш извор.  Аналитичар Томислав Кресовић упозорава да нас тек чекају „тешки потреси“.  У последње време спроводи се низ синхронизованих, опасних акција чији је циљ да сеВучић прикаже као „балкански диктатор“. Све се то ради за велике паре и са подршкомзападних мочника. Не заборавите да су данас у Србији интереси који се меремилијардама евра! Наводи Кресовић.  Спремни су на све  Његов колега Бранко Радун наглашава да „ове јесени 2012 много тога подсећа напролеће 2003“.  И онда смо имали озбиљне трзавице између Запада и Ђинђића. И он је покушавао дауведе неке промене, баш као и сад Вучић. Зато нам се на силу, скоро свакодневнонамећу различите афере, инциденти, провокације, а могу да уследе и много горе ствари-наглашава Радун.  (Информер)  
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