
Њузвик: Сведочење у случају „Епстајн“ – „Бил Клинтон био на Епстајновом приватном острву са две младе девојке из Њујорка“
петак, 31 јул 2020 14:28

Вирџинија Гуфре, која је јавно оптуживала педофила Џефрија Епстајна за сексуално
злостављање, сведочила је да је видела некадашњег председника САД Била Клинтона
на Епштајновом приватном острву са две младе девојке из Њујорка, пише Њузвик.

  

  

У недавно објављеним судским документима забележено је сведочење Вирџиније
Гуфре, једне од жена које су оптужиле Џефрија Епстајна, америчког финансијера и
регистрованог педофила који се убио у затворској ћелији на Менхетну.

  

На питање адвоката: "Да ли се сећате да вам је Џефри Епстајн икада рекао да му 'Бил
Клинтон дугује услугу?'", Гуфре је одговорила потврдно.
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"Сећам се да сам питала Џефрија шта Бил Клинтон ради овде (на острву Епстајн), и он
се на то насмејао и рекао да му дугује услуге. Никад ми није рекао које су то услуге",
сведочила је Гуфре.

  

Убрзо потом, потврдила је и да су сексуалне оргије била редовна појава на острву у
Епстајновој кући.

  

Упитана да ли је некада била присутна са Епстајном и Клинтоном на острву, Ђуфре је
одговорила: "Гислејн, Еми, и ту су биле две младе девојке које бих могла да
идентификујем. Никад их заиста нисам добро познавала... То су биле само две девојке
из Њујорка", одговорила је Гуфре и додала да су сви боравили у Епштајновој кући на
острву.

  

Амерички финансијер је имао више веза са Клинтоном.

  

Бивши председник САД је заједно са многим другим познатим личностима више пута
путовао у Епстајновом приватном авиону "боинг 727", који је добио надимак "Лолита
екпрес", због учесталог довођења очигледно малолетних жена на острво, наводи
Њузвик.

  

Епстајн је 2002. године угостио Клинтона, као и глумце Кевина Спејсија и Криса Такера,
на турнеји по Африци.

  

Џефри Епстајн је Била Клинтона назвао "највећим светским политичарем".

  

(Њузвик, РТС)
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