Полиција истражује оптужбе о ланцу педофилије у Холивуду
Од ВИДовдан
-10. новембра 2017.

Холивуд последњих дана тресе афера сексуалног узнемиравања
и силовања. Афера се врти око познатог филмског продуцента
Харвија Вајнштајна, којег више од 80 жена оптужује за
сексуално злостављањe.
У међувремену у јавности се појавила и оптужба да је Хејма силовао
Чарли Шин 1986. кад је Хејм имао 13, а Шин 19 година.
Оптужбу није изнео Фелдман, већ његов и Хејмов пријатељ
Доминик Брасија за Нешенел Инквајер.
Шин је све демантовао преко свог портпарола.
Полицијска управа Лос Анђелеса потврдила је да истражује оптужбе
које је изнео бивши дечји глумац Kори Фелдман о постојању
педофилског ланца у Холивуду.
Полицијски инспектор Рос Немеров потврдио је ту вест листу
Холивуд Рипортер и објаснио да истражује кривичну пријаву коју је
Фелдман поднео у понедељак.
„Kад је пријава поднесена за нешто тако озбиљно као што је ово,
истрагу покреће одсек за убиства и пљачке који се, такође, бави
и сексуалним злочинима”, рекао је Немеров.
Фелдман тврди да има бар шест имена познатих холивудских педофила.

Он је раније, путем Твитера, објавио да је поднео пријаву, а тврди да је
и сам сексуално злостављан као дечји глумац стар 11 година,
као и његов бивши колега, преминули Kори Хејм.
Фелдман се прославио главном улогом у познатом филму Гуниси из 1985.
и рекао је да је Хејмова смрт са само 38 година, последица
дрогирања због трауме од злостављања док је био дете.
Фелдман годинама тврди да у Холивуду постоји системска
култура педофилије, а није једини који је изнео такве оптужбе.
Прошлог месеца затражио је помоћ у прикупљању средстава за снимање
документарног филма на ову тему који би разоткрио педофиле о којима
говори.
„Без размишљања могу вам набројати шест имена, од којих је
једно и данас још врло популарно“, рекао је Фелдман и додао да
за сада не може открити имена због могућих тужби и страха за
безбедност своје породице.
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