Door Epstein geronselde en verhandelde vrouw wijst naar Witte Huis (video)
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De Epstein beerput wordt steeds dieper en regelmatig komen er weer meer slachtoffers
tevoorschijn die afgrijselijk zijn misbruikt.
Zo ook nu een vrouw die twee jaar geleden haar dochter verloor, met een beschuldiging,
onder andere richting Witte Huis.

Wanneer vrouwen komen met verhalen over hoe ze door Jeffrey Epstein direct of indirect zijn
geronseld en vervolgens op alle mogelijke manieren zijn verhandeld en misbruikt, is het moeilijk
om te controleren of die verhalen echt zijn.
Dat geldt ook voor Jessica Collins, een vrouw die naar eigen zeggen rond 2002 werd
geronseld
door een
handlanger van Epstein en vervolgens werd gedrogeerd en jarenlang als een stuk speelgoed
werd doorgegeven van de ene naar de andere belangrijke functionaris.
Zij was niet het typische jonge meisje toen ze werd geronseld, maar studeerde aan een
universiteit in Washington en was op zoek naar manieren om wat geld bij te verdienen. Zij
reageerde op een advertentie in de krant omdat ze dacht dat het om een gewoon baantje ging.
Zij werd niet aangenomen door Epstein of door Ghislaine Maxwell, maar door een vrouw met
de naam Deborah Palfrey, die later bekend zou worden als de DC Madam . Zij runde een
escortbureau met hooggeplaatste figuren als klanten en speelde ook meisjes en/of vrouwen
door aan Jeffrey Epstein. Eén van die vrouwen was Jessica Collins. Deborah Palfrey werd
gepakt voor mensenhandel en nog wat van dat soort misdaden, maar voordat zij voor de
rechter kon komen, pleegde ze, ja goed geraden, zelfmoord.
Net zoals na de dood van Epstein, werden er na de dood van Deborah Palfrey ook heel veel
vragen gesteld door allerlei mensen die niet geloofden dat ze zichzelf zou hebben opgehangen,
maar de politie was er heilig van overtuigd dat dit wel het geval was en dus werd het uiteindelijk
zelfmoord.
Jessica Collins zegt echter dat zowel Epstein als Palfrey nog leven en dat ze beiden in een
getuigenbeschermingsprogramma van de FBI zitten. Collins zegt dat de meeste politici
perverse mensen zijn die worden gechanteerd en ook veelal satanische trekken vertonen.
De namen die zij noemt van mensen aan wie zij via Epstein werd verhandeld zijn Joe Biden,
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John McCaine en anderen die op dit moment in het Witte Huis verblijven. Van deze personen
worden verder geen namen genoemd.
Het was niet alleen Jessica die slachtoffer was, maar ook haar dochter Aisha. Haar dochter
leeft niet meer, want zij werd twee jaar geleden dood gevonden door haar moeder.
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