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26 januari 2021: moordaanslag op Trump

Op dinsdagochtend 26 januari, om ongeveer 3 uur 's nachts, trof een kogel van
een sluipschutter een panoramisch raam aan de oostelijke muur van Trumps slaap-
kamer op zijn landgoed Mar-a-Lago. De kogel had Trump kunnen doden als hij niet
onlangs gehard glas had vervangen door kogelwerend glas van Blast Structures In-
ternational, dat volgens de website van het bedrijf alles kan tegenhouden wat
minder krachtig is dan een .50 kogel.

Een vertrouwelijke bron binnen de inner circle van Trump vertelde ons dat Trump
in bed lag te slapen maar een lichte slaper is, en werd gewekt door de "scherpe
krak" van de kogel die het glas raakte. De kogel doorboorde het glas niet, maar
veroorzaakte een spinnenweb patroon.

Volgens onze bron activeerde de inslag een stil alarm dat onmiddellijk de poli-
tie van Palm Beach en de geheime dienst van Trump, die in een gastenverblijf op
tien meter van het hoofdgebouw slaapt, op de hoogte bracht. Agenten brachten
Trump in veiligheid en escorteerden hem naar een beveiligde ruimte en zeiden dat
ze zouden overleggen met de lokale autoriteiten.

Maar Trump eiste dat ze de politie van Palm Beach zouden bellen en zeggen dat
het een vals alarm was.

"Trump was onvermurwbaar dat er geen politie bij
betrokken zou worden," zei onze bron. "Hij vertel-
de zijn jongens dat hij het in de familie wil hou-
den. Geen ordehandhaving. Geen media. Hij was erg
streng om de media blind te houden voor de gebeur-
tenis. Trump pleegde een telefoontje, en binnen
dertig minuten arriveerden er een paar zware jon-
gens op het landgoed, die beslist niet van de ge-
heime dienst waren," aldus onze bron.

Toen Trump veilig was, verspreidde zijn privébeveiliging zich over het 20 hec-
tare grote landgoed, op zoek naar tekenen van inbraak, terwijl de geheime dienst
zijn eigen onderzoek begon naar hoe een would-be moordenaar binnen schietafstand
van een van de meest beveiligde residenties ter wereld kon komen.

Om 7.00 uur arriveerde een forensisch ballistisch expert van Quantico op Mar-a-
Lago en stelde vast dat de kogelfragmenten afkomstig waren van een 7mm Remington
Magnum kogel. Hij zat met een hardnekkig dilemma, zei onze bron. De kogel was
afgevuurd onder een neerwaartse hoek en zou, als het glas had doorboord, door
Trump's schedel zijn gegaan, maar een aanval op het oostelijke raam betekende
een van de twee dingen. De sluipschutter had geschoten vanaf het landgoed, dat
geen hoger gelegen terrein heeft, of van ergens boven de Atlantische deining,
een schijnbaar onmogelijke prestatie.
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"Trump's slaapkamer is 7 meter boven de grond. Behalve het hoofdgebouw, is er
geen structuur op het landgoed hoger. De ballistische dienst dacht dat het schot
alleen kon zijn afgevuurd door iemand in een zweefhelikopter, tweehonderd meter
of meer uit de kust. Als dat waar is, moet die man de beste schutter ter wereld
zijn geweest. Vanuit een helikopter en 's nachts. Krankzinnig," zei onze bron.

Het concept van sluipschutters vanuit een helikopter leek zo onrealistisch dat
onze bron contact opnam met Marine Corps Staff Sgt. Hunter Bernius, een verken-
ner-schutter en instructeur aan de Marine Corps. School of Infantry in Geiger,
North Carolina. Zonder de aard van ons onderzoek te vermelden, vroegen hij aan
Staf Sgt. Bernius hoe groot de kans is dat hij met succes een schot van 200-400
meter kan lossen vanuit een helikopter met weinig of geen natuurlijk licht.

"Alleen met de juiste training specifiek voor dat
soort missies. Om precies te kunnen schieten, moet
de schutter rekening houden met vliegtuigtrillin-
gen en windsnelheid en -richting, alle wind die om
hem heen opwaait door wieken die met 400 omwente-
lingen per minuut draaien. Dan zijn er nog een do-
zijn andere variabelen. Het duurt maanden en maan-
den van training door een gekwalificeerde instruc-
teur, en er is nog steeds geen garantie. Sluip-
schieten vanuit de lucht is een vak apart," zei
Staf Sgt. Bernius.

Tegen de middag had de Secret Service discreet alle personen op het landgoed
ondervraagd, maar niemand meldde een helikopter te hebben gezien of gehoord.

Volgens onze bron vermoedden de mensen van Trump dat de aanval was uitgevoerd
door de Deep State, om Trump te verhinderen belastend bewijsmateriaal te verza-
melen dat, als het werd vrijgegeven, elke Democraat van Joe Biden tot het meest
junior lid van de Democratische caucus tot zinken zou kunnen brengen.

Dit verhaal is nog steeds in ontwikkeling omdat er steeds nieuwe feiten door-
sijpelen in mijn richting.

Aanvulling:
Een anonieme bron in Trump's omgeving heeft ons meer informatie gegeven over de
schokkende moordaanslag en het daaropvolgende onderzoek.

Het onderzoeksteam van Trump, zei onze bron, verwierp de helikopter theorie na
het verkrijgen van radar beelden van Palm Beach Intl. Airport en de US Coast Gu-
ard Station, Lake Worth Inlet. Geen van beide radars had een helikopter gedetec-
teerd binnen 15 mijl van Mar-a-Lago tussen 3:00-4:00 die ochtend.

Hoewel radar een onvolmaakte technologie is - en helikopters zijn klein - maken
de meeste civiele en militaire radarsystemen gebruik van een technologie die
Multilateratie wordt genoemd, een techniek om de positie van een "tango" te be-
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palen op basis van metingen van de aankomsttijden van energiegolven met een be-
kende snelheid die zich voortplanten van of naar meerdere systeemstations. Kort-
om, als er een helikopter was geweest, zou de radar die hebben gedetecteerd.

Trump heeft dit natuurlijk niet in zijn eentje ontdekt. Om de radargegevens te
interpreteren, huurde Trump USAF gepensioneerd CMsgt. Anthony Vance in, die 12
jaar lang Radar Approach Control operator was op Joint Base Andrews, dat toen
Andrews Airforce Base heette. Nadat hij met pensioen ging, was Vance torenchef
op JFK Intl. Airport, een van de drukste luchthavens ter wereld. Hij heeft het
grootste deel van zijn leven besteed aan het interpreteren van radarnuances.

"Vance bestudeerde de logboeken en zei dat hij 99% zeker was dat er geen heli-
kopter in de buurt van Mar-a-Lago was toen de kogel het raam raakte. Trump ge-
loofde hem, maar was nog steeds woedend en wilde antwoorden. Bij nadere inspec-
tie van de radar logs, zag Vance iets waarvan hij dacht dat het Trump zou kunnen
interesseren," zei onze bron.

De logs onthulden vier oppervlaktecontacten, of schepen, binnen drie mijl van
Mar-a-Lago rond het tijdstip van de aanval.

Het vermogen van een radar om oppervlaktecontacten te detecteren en te volgen
is afhankelijk van verschillende variabelen: de zee- en atmosferische omstandig-
heden, de grootte van het schip en, het belangrijkste, of het schip een mast
heeft. Hoe hoger de mast, hoe groter de kans dat het radarsignaal naar de bron
wordt teruggekaatst.

"Vance stelde vast dat het dichtstbijzijnde contact stilstond ongeveer een hal-
ve mijl uit de kust toen de ronde het raam raakte. Binnen enkele minuten ging
dat contact richting oosten en versnelde tot 30 knopen. De enige landmassa ten
oosten is de Bahamas, maar de radar verloor het spoor na 30 mijl. Deze ontdek-
kingen zorgden ervoor dat Trump's mensen de helikoptertheorie dumpten en dachten
aan een drone die vanaf het schip was gelanceerd."

Trump riep de hulp in van een voormalig vliegtuigbouwkundig ingenieur van Gene-
ral Atomics, Stephen Duckworth, om de drone theorie te ondersteunen. Duckworth
had uitgebreide geloofsbrieven en had een centrale rol gespeeld in de ontwikke-
ling van de MQ-1 Predator UMV van het Amerikaanse leger.

Duckworth sloot in de handel verkrijgbare drones uit als mogelijke boosdoeners,
maar hij vertelde Trump dat een op maat gemaakte drone, uitgerust met gyroscopi-
sche stabilisatoren en geavanceerde nachtzicht- of thermische optica, in theorie
een wapen zou kunnen hebben afgevuurd dat op het chassis was bevestigd.
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"Je weet toch dat de CIA dit spul heeft?" zou
Duckworth tegen Trump hebben gezegd.

"Ik weet dat we immens krachtige wapens hebben die
niemand ooit heeft gezien, maar ik ken de details
niet. Dat is waarom ik betaaljongens zoals jij heb
om het uit te leggen," antwoordde Trump.

Onze bron zei dat Vance de drone theorie onderschreef, omdat de radardoorsnede
van een kleine drone miniem is om detectie te vermijden, vooral als, zoals Duck-
worth zou hebben gesuggereerd, de drone was bedekt met stralingsabsorberend ma-
teriaal, of stealth verf.

Tot slot zegt onze bron dat Trump Joe Biden en zijn Deep State handlangers ver-
antwoordelijk houdt voor de mislukte moordaanslag, maar hij zal geen publieke
beschuldiging uiten totdat hij onweerlegbaar bewijs heeft dat "slaperige" Joe
(zo noemen patriotten hun pseudo president die zo dement is als een kikker) aan
de misdaad koppelt.
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