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Lovitura primita de Malin Bot! Anuntul disperat
al fostului jurnalist
Malin Bot a anuntat joi ca i-a fost sparta masina si i s-a furat laptopul si o
mapa cu acte din portbagaj. Intr-o interventie telefonica in cadrul emisiunii
”Buna, Romania!”, jurnalistul a declarat ca este disperat pentru ca in mapa
respectiva avea toate actele, iar in laptop se afla toata munca sa de jurnalist
din ultimii zece ani, relateaza stiripesurse.ro.
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„Ma pregatisem sa plec catre Bucuresti, pusesem laptopul in portbagaj, intr-o geanta in care
aveam si toate documentele mele, ca eu venisem pentru ANAF, care vrea sa ma crucifice fiscal,
si a trebuit sa imi aduc toate documentele ca sa ma lamuresc cu ei. Am intr-o mapa toate
documentele mele, inclusiv certificatul meu de nastere, care era in geanta cu laptopul, care era
pusa in portbagaj si dupa ea era valiza cu hainele, si portbagajul, inchis. M-am oprit in centrul
Timisoarei, la kilometrul zero - domul Robu, care se lauda ca a pus camere peste tot, in centru
nu are camere - am parcat in parcarea platita a Primariei, m-am dus 15 minute pana in Piata
Operei, la 30 de secunde distanta, ca sa-mi inregistrez un comentariu legat de protestul din 6
martie, pe care noi il organizam la Parlament. Am filmat 15 minute. Cand m-am intrors inapoi,
cineva, nu stiu cine, dincolo de faptul ca a spart cea mai saraca masina din toata parcarea, a
desfacut portiera din fata, a desfacut portiera din spate, a rabatat bancheta exact in locul in care
era laptopul in portbagaj si a luat numai laptopul.

Politistii care au facut ancheta au spus ca ei nu au mai avut acest mod de operare.
Cineva a vrut laptopul meu in care aveam toata arhiva mea, toate documentele, toata munca mea
de jurnalist din ultimii zece ani.
Vreau sa-i zic public, daca se uita domnul cu mustata, ca o sa-l sune baietii, daca el e in spate,
sa-i zica ca n-au gasit nimic compromitator despre Malin Bot. Deci, daca pentru aia a fost, poate
sa o uite.
Banuiesc ca au incercat, prin laptop, sa aiba acces la conturile mele de retele sociale. Eu, prin
telefon, am schimbat parolele imediat.
Problema este ca aveam toate documentele acolo. Este un cosmar acum. Va trebui sa umblu de
la universitatea unde am terminat facutatea, pana la primaria care mi-a eliberat certificatul de
deces al mamei, din nou la ANAF. Deci e o nebunie”, a declarat Malin Bot la B1 Tv.
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