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Hollie wraz z matkÂ± zgÂ³osiÂ³y na policji sprawÃª znÃªcania siÃªÂ  wymieniajÂ±c w raporcie Â nazwiska sprawcÃ³w i
Â¶wiadkÃ³w - znaleÂ¼li siÃª tam m.in. szeryf, wyÂ¿si Â funkcjonariusze policji, prawnicy, oficer straÂ¿y , ksiÃªgowi,
pielÃªgniarki, pracownicy socjalnych. 

 Â  Hollie wraz z matkÂ± zgÂ³osiÂ³y na policji sprawÃª znÃªcania siÃªÂ  wymieniajÂ±c w raporcie Â nazwiska
sprawcÃ³w i Â¶wiadkÃ³w - znaleÂ¼li siÃª tam m.in. szeryf, wyÂ¿si Â funkcjonariusze policji, prawnicy, oficer straÂ¿y ,
ksiÃªgowi, pielÃªgniarki, pracownicy socjalnych. Â ZeznaÂ³a takÂ¿e, Â¿e gwaÂ³ty miaÂ³y miejsce Â w domach
prywatnych sprawcÃ³w Â i wewnÂ±trz Â¶wiÂ±tyni Wolnomularstwa Szkockiego Rytu..
 
 To czego wiÃªkszoÂ¶Ã¦ ludzi nie wie, to to, Â¿e zespÃ³Â³ Downa powoduje, ze cierpiÂ±cy na tÃª chorobÃª sÂ± niemal
idealni jako Â¶wiadkowie.ZeznajÂ± dokÂ³adnie tak jak jest i nie majÂ± zdolnoÂ¶ci do konfabulacji i przekrÃªcania
historii. Jednak i w tym przypadku po raz kolejny â€žmurâ€• wziÂ±Â³ gÃ³rÃª. Policja w Grampian najpierw odmÃ³wiÂ³a
prowadzenia Â¶ledztwa w tej sprawie, Â pod wpÂ³ywem naciskÃ³w je wszczÃªÂ³a ale â€žutknÃªÂ³aâ€• w martwym
punkcie i w rezultacie zamknÃªÂ³a sprawÃª. 
 Â  W owym Â czasie prokuratorem okrÃªgowym w Aberdeen byÂ³ Elish Angiolini. W rejonie GrampianÂ  to prokuratora
okrÃªgowa jest zasadniczo sÃªdziÂ±, Â i to ona decyduje czy dochodzenie bÃªdzie dalej prowadzone czy zostanie
zamkniÃªte. 
 
 Po latach Angiolini powie, Â¿e jakoby nie byÂ³ prokuratorem fiskalnym w momencie kiedy popeÂ³nione zostaÂ³o
domniemane przestÃªpstwo, poza tym nie mÃ³gÂ³ nic z tym zrobiÃ¦ i zupeÂ³nie nie pamiÃªta sprawy. Oficjalne
dokumenty jednak wskazujÂ±, ze byÂ³o zupeÂ³nie inaczej. Poza tym jak mÃ³gÂ³by byÃ¦ nieÂ¶wiadomy i nie pamiÃªtaÃ¦
sprawy, Â jeÂ¿eli Â jeden z jego szeryfÃ³w byÂ³ oskarÂ¿ony o seryjne gwaÂ³ty popeÂ³niane na dziewczynce z
zespoÂ³em Downa?
 
 Prokurator podlegajÂ±cy Angiolniemu w uzasadnieniu oÂ¶wiadczyÂ³, Â¿e nie byÂ³o wystarczajÂ±cych dowodÃ³w do
prowadzenia postÃªpowania w przypadku Hollie, i to pomimo faktu, Â¿e istniaÂ³o wiele dowodÃ³w oraz wielu
Â¶wiadkÃ³w wskazanych przez Hollie, i inne ofiary ktÃ³rzy nigdy nie zostali nawet przesÂ³uchani przez policjÃª!! Jako
ciekawostkÃª moÂ¿na przytoczyÃ¦ dziwnÂ± historiÃª . Podczas kadencji Angioliniego w Aberdeen w 2001 w Daily
Telegraph ukazaÂ³ siÃª artykuÂ³ Â - "Prokurator przeprasza 10-letnia dziewczynkÃª w sprawie o naduÂ¿ycia
seksualneâ€• . ArtykuÂ³ mÃ³wi o liÂ¶cie jakiÂ  biuro Angoliniego wysÂ³aÂ³o do innej wykorzystywanej seksualnie
dziewczynki, przepraszajÂ±c za niekompetencje, ktÃ³re zatrzymaÂ³y Â¶ledztwo w martwym punkcie. Biuro Angioliniego
Â  potrzebowaÂ³o bardzo duÂ¿o czasu â€“ co najmniej 3 lata â€“Â  na rozpatrywanie i dochodzenia zanim sprawa
trafiaÂ³a do sÂ±du. Â W rezultacie po latach wÂ³aÂ¶nie za to szeryf zostaÂ³ zwolniony. Kim byÂ³ ten szeryf? Wg Â 
Hollie Greig jedna z osÃ³b Â notorycznie naduÂ¿ywajÂ±ca alkoholu.
 
 W tym samym czasie Daily Telegraph zamieÂ¶ciÂ³ rÃ³wnieÂ¿ Â notatkÃª Â "W tym tygodniu okazaÂ³o siÃª, Â¿e
sprawa przypadku domniemanego gwaÂ³tu na siedmioletnim chÂ³opcu zostaÂ³a umorzona z powodu opÃ³Â¼nieÃ±
Â¶ledztwa, Â co w rezultacie uniemoÂ¿liwiÂ³o doprowadzenie sprawy do sÂ±du w Aberdeen.â€•
 
 Elish Angiolini zostaÂ³ mianowany przez Parlament Â Szkocki 5 paÂ¼dziernika 2006 r. Lord Advocate.Â  ( Lord
Advocate naczelny urzÃªdnik prawny rzÂ±du szkockiego i Korony Szkocji zarÃ³wno w sprawach cywilnych jak i karnych.
Jest najwyÂ¿szym oskarÂ¿ycielem publicznym w Szkocji i w jego imieniu sporzÂ±dzane sÂ± akty oskarÂ¿enia. Lord
Akwokat jest jednym z Wysokich UrzÃªdnikÃ³w PaÃ±stwowych Szkocji. â€“ przypis tÂ³umacza) Â W grudniu 2009 r.
przedÂ³uÂ¿ono mu raz jeszcze to stanowisko. A wiÃªc moÂ¿na byÃ¦ pewnym, Â¿e nie bÃªdzie dalszego
postÃªpowania przeciwko osobom ktÃ³re wskazaÂ³a Hollie Grieg. 
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 Odmowa Â Â¶ledztwa i stosowania Â¶rodkÃ³w prawnych to temat, ktÃ³ry przewija sie przez Â caÂ³Â± tÃª sprawÃª i
wÂ±tki z niÂ± powiÂ±zane. Wujek Hollie Robert iÂ  brat jej matki niejaki "Roy" Greig, zmarÂ³ w tajemniczych
okolicznoÂ¶ciach w domniemanym Â poÂ¿arze samochodu w 1997 r. Domniemanym poniewaÂ¿ tak â€žustaliÂ³â€• i
oficjalnie poÂ¶wiadczyÂ³ lekarz patolog,Â  w zwiÂ±zku z czym dochodzenia tej sprawie nie byÂ³o prowadzone.  
Natomiast matka Hollie w raz z osobami, ktÃ³re ja wspieraÂ³y zdobyli kopiÃª dokumentÃ³w z sekcji, Â ktÃ³ra wykazaÂ³a
m.in. Â Â¿e Robert Greig odniÃ³sÂ³ powaÂ¿ne obraÂ¿enia gÂ³owy, miaÂ³ zÂ³amany mostek i dwa Â¿ebra, zadane
narzÃªdziem takim jak kilof.  Poza tym siÂ³a mu wlano do gardÂ³a whisky (ktÃ³rej Â nienawidziÂ³) - a nastÃªpnie
zostaÂ³ wrzucony do pÂ³onÂ±cego samochodu. Z tego dokumentu jasno wynika, Â¿e Robert Greig zostaÂ³
zamordowany, Â a jednak nie byÂ³o Â¿adnego dochodzenia policji w tej sprawie. Na tym przykÂ³adzie widaÃ¦ jak
mocno jest skorumpowana policja w Grampian.
 
 Hollie opowiedziaÂ³a matce, Â¿e kiedyÂ¶ Â Robert Greig zauwaÂ¿yÂ³ jak ojciec uprawiaÂ³ z niÂ± seks i Â¿e
wybuchÂ³a awantura. Prawdopodobne jest rÃ³wnieÂ¿, Â¿e ojciec Hollie byÂ³ jednym z ludzi, ktÃ³rzy "znaleÂ¼li"
pÂ³onÂ±cy samochÃ³d Roberta. 
 
 Po tym jak Hollie i jej matka zgÂ³osiÂ³y przestÃªpstwo organom Â¶cigania rozpoczÃªÂ³y siÃª groÂ¼by, pogrÃ³Â¿ki pod
ich adresem, byÂ³y nie tylko zastraszane ale nÃªkane np. przez zaÂ³ogi karetek naleÂ¿Â±cych do oddziaÂ³Ã³w
psychiatrycznych. Pewnego dnia grupa taka wpadÂ³a do ich domu, siÂ³a wstrzyknÃªli Annie jakiÂ¶ Â¶rodek i zabrali ja
do szpitala na oddziaÂ³. W wyniku tego wszystkiego obydwie zmuszone byÂ³y wyjechaÃ¦ do Anglii. PomyÂ¶l teraz o
tymÂ  Dziewczynka z zespoÂ³em Downa i jej matka muszÂ± uciekaÃ¦ ze Szkocji, aby schroniÃ¦ siÃª Â przed tymi
wszystkimi odwaÂ¿nymi mÃªÂ¿czyznami i kobietami zasiadajÂ±cymi we wÂ³adzach Szkocji.  JesteÂ¶cie Â¿aÂ³oÂ¶ni,
panie i panowie. To jest naprawdÃª, naprawdÃª Â¿aÂ³osne. 
  W Anglii Hollie i Anne otrzymaÂ³y bardzo duÂ¿e wsparcie od Roberta Greena dziennikarza i prezentera, ktÃ³ry
postanowiÂ³ im pomoc, zbieraÂ³ dowody i stosowaÂ³ roÂ¿nego rodzaju naciski na te chore i skorumpowane szkockie
urzÃªdy i oÂ¶rÃ³dki wÂ³adzy. DziÃªki niemu wÂ³aÂ¶nie BBC zajÃªÂ³a sieÂ  dokumentowaniem tej sprawy - BBC
Scotland, BBC Radio Scotland i sztandarowy program BBC News, Panorama. Wszystko szÂ³o dobrze do czasu az w
pewnym momencie gÂ³Ã³wny reporter poinformowaÂ³, Â¿e Â¶ledztwo wykazaÂ³o rÃ³wnieÂ¿ inne przypadki pedofilii w
Szkocji. CÃ³Â¿, nie brakuje tego. Zaraz potem zadzwoniÂ³ i powiedziaÂ³, ze nie moÂ¿e nic juÂ¿ robiÃ¦ w tej sprawie i
siÃª wycofuje bo jest naciskany i otrzymuje groÂ¼by. Robert Green planowaÂ³ takÂ¿e wystÂ±pienie przed szkockim
Parlamentem w Grampian aby zrelacjonowaÃ¦ sprawÃª Greig Hollie. W lutym udaÂ³ siÃª do miasta aby dalej w tej
sprawie dziaÂ³aÃ¦ Â w celu wywalczenia dla Hollie sprawiedliwoÂ¶ci, ale zostaÂ³ aresztowany przez policje. Colin
McKerracher, Szef konstabli policji Grampian nie doÂ¶Ã¦ Â¿e spowodowaÂ³ zamkniÃªcie Â dochodzenia w sprawie
naduÂ¿yÃ¦ w stosunku do Hollie Greig, to jeszcze aresztowaÂ³ Roberta Green za to, Â¿e robiÂ³ to co naleÂ¿aÂ³o do
policji , kim jest ten czÂ³owiek?... poczekajcie ... Jest PrzewodniczÂ±cym pÃ³Â³nocno-wschodniego szkockiego
Komitetu Ochrony Praw Dziecka !
  
 Â  Dlaczego ktoÂ¶ dziaÂ³ajÂ±cy w imiÃª ochrony dzieci zachowuje siÃª w ten sposÃ³b w odniesieniu do Greig Hollie i
Roberta Grena? Â ByÃ¦ moÂ¿e uda siÃª dojÂ¶Ã¦ i do tego.
 
 Kiedy dowiedzieliÂ¶my siÃª o tym, co staÂ³o siÃª z Robertem Green, zwoÂ³aliÂ¶my ludzi przez Internet Â aby
zorganizowaÃ¦ akcjÃª domagania siÃª informacji od policji co siÃª dzieje z Robertem i dlaczego zostaÂ³ aresztowany. 
Przez caÂ³y weekend nonstop rÃ³Â¿ni ludzie dzwonili na policjÃª dopytujÂ±c siÃª o Roberta. Co siÃª okazaÂ³o? Robert
zostaÂ³ oskarÂ¿ony z paragrafu o "naruszenie spokoju", paragrafu ktÃ³ry ma tak szerokie zastosowanie w Szkocji, ze
moÂ¿na mu przypisaÃ¦ tak naprawdÃª wszystko i nic. Rozprawa zostaÂ³a wyznaczona w maÂ³ym miasteczku 15 mil od
Aberdeen Â i zamkniÃªta dla publicznoÂ¶ci i mediÃ³w. Tak wyglÂ±da poziom korupcji i terroru na â€žplacu zabawâ€•
szkockich zbirÃ³w naleÂ¿Â±cych do Â wÂ³adz. Robert zostaÂ³ zwolniony za kaucjÂ±, ale zaraz znÃ³w wszczÃªto
przeciw niemu postÃªpowanie Â po to aby klebnowaÃ¦ mu usta i wstrzymaÃ¦ dziaÂ³ania w sprawie Hollie. W tym samym
czasie policja zrobiÂ³a nalot na jego dom w Anglii. WyglÂ±da na to Â¿e policja nÃªka prawego czÂ³owieka, ktÃ³ry
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dziaÂ³a w imieniu molestowanej dziewczynki z zespoÂ³em Downa zamiast prowadziÃ¦ dochodzenie i ukaraÃ¦ winnych
ktÃ³rzy dopuszczali siÃª na niej przestÃªpstw i jeszcze do tego niszczy dowody. Jedna z gazet â€žColumnUKâ€•, ktÃ³ra
relacjonowaÂ³a sprawÃª Hollie i perypetie Roberta otrzymaÂ³a w zwiÂ±zku z tym szereg powaÂ¿nych ostrzeÂ¿eÃ± od
firmy prawnej Levy&Marce. 
 
 W liÂ¶cie Levy&Marce informuje, Â¿eÂ  reprezentuje Lorda Elish Angiolini i grozi wszczÃªciem krokÃ³w przeciwko
ColumnUK za publikowanie sprawy Hollie. ByÂ³y pan prokurator fiskalny z Aberdeen z czasu, Â kiedy sprawa Hollie
miaÂ³a miejsce w chwili obecnej zajmuje wysokie stanowisko we wÂ³adzach szkockiego wymiaru sprawiedliwoÂ¶ci.  
JakÂ¿e by inaczej? MÃ³wi siÃª Â¿e takÂ¿e inne szkockie media dostaÂ³y podobne ostrzeÂ¿enia a nawet Google
miaÂ³o z nimi kontakt. 
 Â   Jeden z listÃ³w Levy&McRae do ColumnUK Â odnosi siÃª rÃ³wnieÂ¿ Â do szeryfa Graeme Buchanan, ktÃ³ry byÂ³
jednym ze wskazanych przez Hollie Greig, a wiÃªc prawdopodobnie jego takÂ¿e muszÂ± reprezentowaÃ¦. Jednym z
prawnikÃ³w z firmy Levy&Marce, ktÃ³ry podpisywaÂ³ siÃª pod listami z ostrzeÂ¿eniami byÂ³ niejaki Peter Watson -
gÂ³owa w sporze reprezentujÂ±cÂ± rodziny zabitych przez Thomasa Hamiltona w Dunblane w 1996 r. mÃ³wi siÃª
takÂ¿e, Â Â¿e odegraÂ³ on Â "kluczowÂ± rolÃª" w Trybunale Â¦ledczym kierowanym przez czÂ³onka Stowarzyszenia -
Lorda Cullena. Watson, podobnie jak Cullen, jest absolwentem wydziaÂ³u prawa Uniwersytetu w Edynburgu.
 
 Poza tym Watson Â reprezentowaÂ³ Â rÃ³wnieÂ¿ rodzin ofiar w Â¶ledztwie prowadzonym w sprawie Â w zamachu Â 
na samolot ktÃ³ry rozbiÂ³ siÃª nad Lockerbie, Â o ktÃ³ry oskarÂ¿ona zostaÂ³a Libia aby ukryÃ¦ fakt, Â¿e sÂ³uÂ¿by
amerykaÃ±skie, brytyjskie i prawdopodobnie izraelskie sÂ³uÂ¿by wywiadÃ³w staÂ³y za tym zamachem. Watson
peÂ³niÂ³ rÃ³wnieÂ¿ podobnÂ± rolÃª w â€žÂ¶ledztwieâ€• dotyczÂ±cym katastrofy platformy Piper Alpha i wycieku ropy
a na ktÃ³rego na czele staÂ³ czÂ³onek Stowarzyszenia Lord Cullen.
 
 Uniwersytet w Â Edynburgu, a w szczegÃ³lnoÂ¶ci wydziaÂ³ prawa, pojawiajÂ± siÃª nagminnie w tych dziwnych
przypadkach.   Brytyjski premier Gordon Brown rÃ³wnieÂ¿Â  tam studiowaÂ³ i byÂ³ nawet rektorem, jego poprzednik
Tony Blair, urodziÂ³ siÃª w tym mieÂ¶cie i jego ojciec studiowaÂ³ prawo na tym Uniwersytecie. 
 Â  Obecny szkocki sekretarz "sprawiedliwoÂ¶ci" Kenny MacAskill, jest byÂ³ym prawnikiem firmy Levy &Marce oraz
kolejnÂ± osobÂ± , ktÃ³ra studiowaÂ³a prawo na Uniwersytecie w Edynburgu.
 
 W odpowiedzi na Â¿Â±dania podjÃªcia dziaÂ³aÃ± przez szkockie wÂ³adze w sprawie siatki pedofilÃ³w MacAskill
skierowaÂ³ do szkockiego parlamentu poprawki do ustaw, ktÃ³re skutecznie zamknÂ± drogÃª dla tych ktÃ³rzy bÃªdÂ±
szukali sprawiedliwoÂ¶ci zarÃ³wno dla Hollie Greig jak i Â innych wykorzystywanych dzieci, w przypadkach kiedy
wÂ³adze i policja wymigajÂ± siÃª od prowadzenia dochodzenia. 
  
 
 
  PowiedziaÂ³ : "Dochodzenie moÂ¿e byÃ¦ gÂ³ÃªbokÂ± traumÂ± dla ofiar przestÃªpstw. CoÂ¶ na ten temat moÂ¿e
wam powiedzieÃ¦ kolega Robert Greek, po tym jak sam prowadziÂ³ Â¶ledztwo w miejsce organÃ³w Â¶ledczych i policji
Grampian - ale wielokrotne gwaÂ³ty na dzieciach sÂ± raczej gorsze.â€•
 
 Dlaczego w takim razie nie jest prowadzone dochodzenie przez wÂ³adze i policje w Grampian? Dlaczego raÂ¿Â±ce
zabÃ³jstwo Â³Â±czone siÃª z tym przypadkiem nie ujrzaÂ³o Â¶wiatÂ³a dziennego i policja nie prowadzi dochodzenia? 
Jaka byÂ³a Pana opowiedz na uzasadnione pytaniaÂ  Panieâ€žsprawiedliwyâ€• czÂ³owieku? ZamknÂ±Â³ je Pan - co
zakrawa na haÃ±bÃª. W sierpniu 2009 r. MacAskill wystÂ±piÂ³ w mediach Â wydajÂ±c oÂ¶wiadczenie w sprawie
zwolnienia Abdelbaset Ali al-Megrahi, Â - Â czÂ³owieka uznanego oficjalnie za Â winnego zamachu bombowego w
Lockerbie. PoinformowaÂ³ opiniÃª publicznÂ± Â¿e powodem sÂ± â€žsprawy osobisteâ€• a dokÂ³adniej to Â¿e
czÂ³owiek ten ma kilka tygodni Â¿ycia przed sobÂ±. (w chwili pisania tych sÂ³Ã³w wciÂ±Â¿ Â¿yje). Prezydent Obama
zareagowaÂ³ z przeraÂ¿eniem na te sÂ³owa zwaÂ¿ywszy, Â¿e 189 AmerykanÃ³w zginÃªÂ³o w Lockerbie.
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   SugerowaÂ³bym jednak, Â¿e prawdziwy powÃ³d nagÂ³ego zwolnienia Abdelbaset Ali al-Megrahi Â nie miaÂ³ nic
wspÃ³lnego z "wspÃ³Â³czuciem" Â tych ludzi o czym dobrze wiedziaÂ³ Obama.
 
 StaÂ³o siÃª to raczej ze wzglÃªdu na kolejnÂ± apelacjÃª prawnikÃ³w domniemanego terrorysty w 2009 roku, ktÃ³ra
mogÂ³yby zburzyÃ¦ dotychczasowÂ± oficjalna wersjÃª zamachu. WÂ¶rÃ³d dowodÃ³w m.in. znalazÂ³y siÃª:      WaÂ¿ne
dokumenty CIA odnoszÂ±ce siÃª do zegara Mebo, ktÃ³ry rzekomo zdetonowaÂ³ bombÃª â€“ dokumenty, ktÃ³re
wczeÂ¶niej zostaÂ³y zatajone przed zespoÂ³em obrony.       Tony Gauci, gÂ³Ã³wny Â¶wiadek oskarÂ¿enia na
rozprawie, ktÃ³ry rzekomo otrzymaÂ³Â  2 mln $ za zeznania przeciwko Megrahi.       Edwin Bollier, wÂ³aÂ¶ciciel Mebo,
ktÃ³ry powiedziaÂ³, Â¿e w 1991 r. FBI zaproponowaÂ³a mu 4 miliony dolarÃ³w za potwierdzenie, Â¿e znaleziony
fragment zegara w pobliÂ¿u miejsca katastrofy byÂ³ czÃªÂ¶ciÂ± zegara MST Mebo13 Â jakie byÂ³y dostarczane do
Libii.
          Ulrich Lumpert, byÂ³y pracownik Mebo, ktÃ³ry przysiÃªgaÂ³ w lipcu 2007 r., Â¿e prototyp zegara MST 13 zostaÂ³
skradziony w 1989 r. oraz to Â¿e przekazywaÂ³ te informacje osobom oficjalnie prowadzÂ±cym Â¶ledztwo w sprawie
Lockerbie.  Abdelbaset Ali al-Megrahi zrezygnowaÂ³ z odwoÂ³ania i apelacji, podczas ktÃ³rej mogÂ³yby zostaÃ¦
przedstawione dowody i miaÂ³yby Â szanse ujrzeÃ¦ Â¶wiatÂ³o dzienne. W zamian za to zgodziÂ³ siÃª na Â zwolnienie z
powodÃ³w osobistych. Zbieg okolicznoÂ¶ci. A wiec widzimy jak to wszystko wyglÂ±da. To co siÃª staÂ³o z Hollie Greig 
Â i wszystko wokÃ³Â³ tej sprawy to nie wyjÂ±tek. To schemat ktÃ³ry siÃª powtarza czÃªsto i wszÃªdzie na caÂ³ym
Â¶wiecie. Ta sprawa ma Â potencjaÂ³, aby otworzyÃ¦ puszkÃª Pandory, ktÃ³ra moÂ¿e pochÂ³onÂ±Ã¦ brytyjskich
politykÃ³w i nie tylko.  Tak siÃª powinno teÂ¿ staÃ¦. 
 
 SprawiedliwoÂ¶Ã¦ dla Hollie. SprawiedliwoÂ¶Ã¦ dla wszystkich dzieci.
  * * *  TÂ³umaczyÂ³a:Â  Bou dla davidicke.pl artykuÂ³ pochodzi ze strony www.davidicke.com link bezpoÂ¶redni Â©
2010 David Icke Website. All Rights reserved.  
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