
eneveldige Fiat-sjefen Giovanni Agnelli, var en
gjenganger frem til han døde i januar. Den
minst like rike finansmannen George Soros
pleier å møte opp. David Rockefeller (84) gjør
som sine forfedre i familien og møter opp hvert
år. Det samme gjør tidligere utenriksminister i
USA, nobelprisvinneren Henry A. Kissinger.
Han omtales som hjernen og drivkraften bak
prosjektet Bilderberg.

Kissinger har fått Nobels fredspris, men han
har også fått et dårlig rykte. Han er saksøkt i
land over hele verden på grunn av krigsforbry-
telser som skjedde under hans tid som uten-
riksminister i USA på 1970-tallet. I 2001 nek-
tet han å møte opp i en fransk domstol. Han var
beordret til retten for drap og krigsforbrytelser
begått i Latin-Amerika for 30 år siden.

Ville han komme til Versailles i 2003?

Versailles, om formiddagen 15. mai. – Bil-

derberg! En fransktalende mann roper ordet
for førtiende gang i formiddag. Han bærer et
speilreflekskamera rundt halsen og knipser
bilder hver gang han ser en bil nærme seg den
strengt bevoktede porten i Boulevard de la Rei-
ne, Dronningens Boulevard. Det er sjelden han
oppdager noe. De fleste notabilitetene blir
fraktet i limousin med svarte vinduer. Han
kjenner igjen president Bush’ militære rådgi-
ver Richard Perle, som sitter i baksetet og leser
med brillene langt nede på nesen. Og er det
ikke den andre hauken i Bush-administrasjo-
nen som fraktes inn der? Paul Wolfowitz? Hm.
Han ser dronning Beatrix av Nederland rase
forbi sikkerhetsvaktene med biler på slep, og
han får med seg dronning Sofia av Spania.

Konspirator 3; Marc Delcour: Belgisk revisor.
Jobber med å holde orden i regnskapene til et
belgisk firma som selger sikkerhetsutstyr. Har
fulgt Bilderberg i flere år, og tar ut ferie når den
hemmelige gruppen avholder møter. Kunn-
skapsrik, taletrengt, snakker engelsk som in-
spektør Clouseau. Delcour konspirerer på hob-
bybasis, har et stort arkiv hjemme i Brussel og
deler mer enn gjerne sin innsikt med andre.

Samme formiddag. – Bilderberg! Marc Del-
cour spretter opp av kaféstolen. Han har hørt
sirener. Der. Der kommer de. Først to politi-
menn på motorsykkel. Så en politibil. Så en li-
mousin. Så en politibil i sivil, og så en politibil
til. Delcour rekker ikke å løfte kameraet. Es-
korten farer gjennom rundkjøringen i formel
1-fart. Han setter seg. Han er revisor, ikke pa-
parazzi. Så dukker det opp en gammel kjen-

ning. Før hadde kjenningen langt skjegg. Nå
har han kort skjegg.

– Så du hvem det var? spør kjenningen.
– Nei, sier Delcour.
– Kan det ha vært Kissinger? spør kjennin-

gen.
Kjenningen har studert Kissinger i årevis, og

er overbevist om at Kissinger skal til Frankrike,
uansett hvor mange søksmål han ha måtte ha
hengende over seg.

Konspirator 4; Tony Gosling: Britisk journa-
list. Jobbet tidligere i BBC og The Guardian.
Politisk aktivist. Grunnla for noen år siden
nettstedet www.bilderberg.org – et valfarts-
sted for all verdens konspirasjonsteoretikere.
Gosling er fra London, men bor nå i Bristol, den
britiske byen der innbyggerne ifølge en måling
smiler mest. Gosling avslørte at årets Bilder-
berg-møte skulle holdes i Versailles i mai.

Versailles, om kvelden 15. mai. I ti-elleve ti-
mer har Christopher Bollyn, Marc Delcour og
Tony Gosling stått utenfor sperringene til Tria-
non Palace. De har ikke vekslet et eneste ord
med deltagerne. Sikkerhetsvaktene har sett
strengt på dem. Den franske etterretningstje-
nesten er blitt tilkalt og har gjort sine notater.
BBC har vært der. Den britiske statskringkas-
tingen skal lage en dokumentar om Bilderberg,
og har gjort intervjuer med Bollyn og Gosling.
Programmet skal sendes til sommeren.

Konferansen åpnet klokken tre, og det er stil-
le ved porten. Jacques Chirac kom aldri til Tria-
non Palace, men det vet ikke de tre konspira-
sjonsteoretikerne. De så et svart helikopter likt
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KLASSEBESKYTTELSEN.Når verdens mektigste menn møtes i dyp hemmelighet, kommer politiet. Over hundre bevæpnede politifolk patruljerte på strategiske steder utenfor hotel-
let. I tillegg var området rundt hotellet fullt av sivilkledde spanere. Forbipasserende ble jaget vekk.

HVA HAR VI?Hver
kveld samlet kon-
spirasjonsteoreti-
kerne seg på No-
votel Hotel i Ver-
sailles for å sam-
menligne notater.
Den belgiske revi-
soren Marc Del-
cour (til venstre)
finner frem penn.
James B. Tucker
jr (i midten) har
begynt å notere.
Tony Gosling (til
venstre) snakker
med Christopher
Bollyn (utenfor
bildet).

IRLAND
Sutherland, Peter D., styreformann, British Petroleum
Gleeson, Dermot, styreformann, Allied Irish Banks

NEDERLAND
Beatrix, dronning av Nederland
Hoop Scheffer, Jaap G. de, utenriksminister
Kok, Wim, ex-statsminister
Vries, Klaas de, ex-innenriksminister
Ruys, Anthony, styreformann, Heineken
Veer, Jeroen van der, president, Royal Dutch Shell

Halberstadt, Victor, ex-generalsekretær, Bilderberg

EU
Bolkenstein, Frits, EU-kommisær (for det indre marked)
Lamy, Pascal, EU-kommisær (for handel)
Monti, Mario, EU-kommisær (for konkurranse)
Cary, Anthony J., stabssjef for EU-kommisær Chris Pat-
ten
Padoa-Schioppi, Tommaso, styremedlem, Europeiske
Sentralbanken

SPANIA
Sofia, dronning av Spania
Cébrian, Jean-Louis, adm dir, PRISA (mediemogul, gir ut
El Pais)
Rodriguez Inciarte, Matias, styreformann, Banco Santan-
der

PORTUGAL
Barroso, José M. Durão, statsminister
Balsemão, Francisco Pinto, ex-statsminister
Rodrigues, Eduardo Ferro, leder, Sosialistpartiet


