
Prolog: Příběh Sibel Edmondsové - jak fungují americké 

zpravodajské služby a jak probíhá vyšetřování jejich 

nezákonné činnosti, když je „v zájmu státu" 

I. DÍL: ZPŮSOB PRÁCE AMERICKÝCH ZPRAVODAJSKÝCH 

SLUŽEB PŘED 11. ZÁŘÍM SVĚDČÍ O TOM, ŽE PŘÍPRAVY 

ÚTOKŮ SLEDOVALY 

1. CIA věděla o přípravách útoků od začátku roku 2000 

2. Americká odposlechová služba zřejmě po celou dobu 

příprav útoků odposlouchávala telefonní síť al-Kájdy 

3. Americká vláda patrně zabránila týmu Able Danger 

v odhalení příprav útoků z 11. září 

4. Chálid Šejk Mohamed mohl připravovat útoky na území USA, 

přestože na jeho dopadení byla vypsána dvoumilionová 

odměna 



5. CIA zatajila americké vízum al-Midhara před ostatními 

zpravodajskými a bezpečnostními službami 

6. Otevřenou cestu do USA měl i organizátor teroristických 

útoků al-Kájdy „Chalad" 

7. Zprávy amerických vyšetřovacích orgánů nezveřejnily 

klíčové informace o sledování schůzky v Kuala Lumpuru 

8. CIA se snažila zabránit tomu, aby se dozvěděla 

o odletu účastníků schůzky v Kuala Lumpuru do USA 

9. FBI a teroristé v San Diegu 

10. Německo ohlásilo odjezd hamburské buňky 

al-Kájdy do USA 

11. Někdo zřejmě sledoval v USA i další únosce z 11. září 

12. CIA skrývala před FBI podíl účastníků schůzky v Kuala 

Lumpuru na teroristickém útoku na válečnou loď Cole 

13. FBI zřejmě zatajila před svými pracovníky zprávu 

o připravovaných únosech amerických letadel al-Kájdou .. 

14. Národní komise pečlivě vybírala, jaké informace 

o připravovaných útocích al-Kájdy má zveřejnit 

15. Na to, aby FBI začala hledat teroristy na americkém 

území, bylo pořád ještě „brzy" 

16. CIA patrně utajovala zprávy o připravovaných 

útocích al-Kájdy v USA od cizích zpravodajských služeb 

17. CIA se rozhodla varovat prezidenta Bushe před 

teroristickými útoky al-Kájdy v USA 

18. Ředitelství FBI vědělo o přípravách únosů letadel 

al-Kájdou v USA 

19. Kdo všechno věděl předem o útocích z 11. září 

20. Vyšetřování Zachariase Músávího - ředitelství FBI 

zabránilo odhalení příprav útoků 



21. FBI teroristy „nenašla", přestože měli na svá jména 

řidičské průkazy, bankovní karty a telefonní číslo 

II. DÍL: KDO POMÁHAL TERORISTŮM ? 

22. Útoky na Spojené státy z 11. září 2001 

23. Americká Správa civilního letectví neinformovala 

vojenské letectvo o unesených letadlech 

24. Jak rychle kdo reagoval na útoky z 11. září 

25. Budovy Světového obchodního centra nemohly 

spadnout tak rychle bez výbušnin a výbušniny byly 

nalezeny v prachu z pádu budov 

Závěr 


