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Д-р Йозеф Гьобелс пише, че „една лъжа, изречена веднъж, остава лъжа, но 
лъжа, изречена хиляди пъти, става истина“. Трагично за човечеството, има 
много, много неистини, произтичащи от Фаучи и неговите слуги. Робърт Ф. Ке-
неди-младши разобличава лъжи, продължаващи десетилетия.

– Люк Монтание, Нобелов лауреат, откривател на вируса ХИВ

Боби Кенеди е един от най-смелите и безкомпромисно честни хора, които 
съм срещал. Някой ден той ще получи заслуга за това. Междувременно прочете-
те тази книга.

– Тъкър Карлсън, телевизионен водещ и политически коментатор

През цялата история страхът е бил използван за манипулиране и контрол 
на населението. В условията на демокрация имаме привилегията и отговор-
ността да поставяме под въпрос нещата, от които сме насърчавани да се 
страхуваме. Робърт Ф. Кенеди-младши предоставя нещо, отказано на повече-
то американци през последните години: възможността да чуят повече от една 
гледна точка. Можете да приемете или да отхвърлите новата информация в 
тази книга – но поне я изслушайте.

– Гавин де Бекър, автор на бестселъра „Дарбата да се страхуваш“  
(изд. „Наука и изкуство“, 2001)

Като съдебен адвокат Робърт Ф. Кенеди-младши се зае с най-мощните кор-
порации в света и ги държеше отговорни за нанасянето на вреда на хората и на 
околната среда. Тези компании отричаха каквито и да било неправомерни дейст-
вия – но отново и отново съдиите и журито бяха убедени, че позицията на Кенеди 
е правилната. На [неговата] информация винаги трябва да се обръща внимание и 
независимо дали сме съгласни, ние всички се учим от това, което чуваме.

– Тони Робинс, автор на бестселъри („Гигантски крачки“,  
„Неограничена власт, или изкуството да владеем себе си“,  

„Събудете великана в себе си“, изд. „Кибеа“)

Известно е, че аз и Боби Кенеди не сме на едно мнение по много аспекти на 
настоящите дебати около Ковид и ваксините. Не сме на едно мнение и за д-р 
Фаучи. Но винаги научавам нещо ново, когато чета или чуя позициите на Боби. 
Затова прочетете тази книга и оспорете нейните заключения.

– Алън Дершовиц, адвокат,  
политически коментатор, правен анализатор

Книгата на Кенеди доказва извън всякакво съмнение това, което много аме-
риканци са разбрали за Фаучи: че той е потиснал открития дебат до точката 
на пълна стагнация на биомедицинската наука.

– Джеймс Лайънс-Вайлър, учен,  
специализиращ в биомедицински изследвания



Ако някога сте търсили отговори на това защо толкова много добри учени 
и лекари са принудени да замълчат за открития, които не отговарят на гос-
подстващата позиция на голямата фармацевтика, не ви трябва нищо повече 
от разобличаващия Антъни Фаучи шедьовър на Робърт Ф. Кенеди-младши.

– Кристиан Нортруп, доктор по медицина, бивш доцент  
и клиничен асистент по акушерство и гинекология,  

Медицински колеж на Вермонтския университет

Мислех, че разбирам какво се случва от гледната точка на вътрешен човек... 
Но това, което тази книга ясно документира, са по-дълбоките сили и систем-
ната всеобхватна правителствена корупция, които ни докараха до това по-
ложение...

– Робърт У. Малоун, доктор по медицина,  
вирусолог, имунолог, молекулярен биолог

Ако имате интерес да се потопите дълбоко в над 100-годишната история 
на това, което доведе до пандемията от Ковид-19, Истинският Антъни Фаучи 
е абсолютно задължително четиво. В допълнение към разобличаването на Фау-
чи книгата разкрива сложната мрежа от връзки между Гейтс и голямата фар-
мацевтика и много от най-важните играчи, които са отговорни за опита си да 
наложат глобална тирания и да натрупат огромни печалби от пропагандата 
зад маските, локдауните и ваксините за Ковид.“

– Д-р Джоузеф Меркола, основател на Mercola.com

Тази книга разкрива удивителната извратена истина за един човек (Фаучи) 
и една корумпирана институция (Национални институти по здравеопазване), 
които са предавали човечеството на всяка крачка, за да постигнат печалби и 
власт. Ако американският народ знаеше истината, която е документирана 
тук, те щяха да маршируват с милиони, настоявайки за наказателно преслед-
ване на всички съучастници в тези машинации.

– Майк Адамс, основател на NaturalNews.com

Невъзможно е да четете книгата на Кенеди за Антъни Фаучи, без да зяпне-
те от почуда... Това е шокираща история за алчност, корупция и злоупотреби 
на най-високите нива на властта. След като американците се пробудят от 
тяхното, надявам се, кратко увлечение по медицинската тирания, този малък 
Йосиф Сталин на медицината ще остане в историята като най-корумпира-
ния държавен служител.

– Роб Шнайдер, американски актьор, комик, сценарист и режисьор

Историята на Робърт Ф. Кенеди-младши за провала на Фаучи като прави-
телствен координатор по въпросите на СПИН е крайно обезпокоителен про-
лог към мандата му като ръководител на Националния институт по алергии 



и инфекциозни заболявания по време на кризата с Ковид. И така, кой е д-р Фа-
учи в крайна сметка? Американската медицина наистина ли се е превърнала в 
изнудваческа банда, корумпирана като мафиотска организация?... Робърт Ф. 
Кенеди-младши е написал една наистина силна книга.

– Оливър Стоун, многократно награждаван  
режисьор, продуцент и сценарист

Докато четях книгата на Кенеди, си помислих, че трябва да се проведе дис-
кретно и задълбочено наказателно разследване срещу Фаучи... Разказаното тук 
ми навява спомени за престъпните схеми за манипулиране на търгове, с които 
се занимаваше организираната престъпност.

– Майк Кампи, бивш агент на ФБР и пенсиониран  
координатор на клона за организирана престъпност  

в нюйоркския отдел на бюрото

Робърт Ф. Кенеди-младши е неуморим защитник на правата на америка-
нците да бъдат информирани за своите избори по отношение на своето здраве 
и той ни предупреждава за опасностите от една излязла от контрол фарма-
цевтична индустрия.

– Наоми Улф, автор на бестселърите  
„Митът за красотата“, „Дайте ми свобода“ и „Безобразия“

Разкритията в книгата са смущаващи и шокиращи, илюстрирайки как на-
шата политическа система и правителствени агенции могат да бъдат ком-
прометирани и как мейнстрийм медиите са използвани, за да манипулират и 
контролират нашето ежедневие..“

– Ранди Джаксън, награждаван музикант и продуцент
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Посвещение и благодарности

Мненията и изявленията на д-р Антъни Фаучи са вездесъщи в американ-
ските медии и някои хора може да предположат, че идеите и действия-

та му са подкрепяни повсеместно от всички или поне от повечето учени, или 
че той по някакъв начин представлява науката и медицината.

Всъщност много от водещите учени и изследователи по света се противо-
поставят на локдауните и на други аспекти от управлението на пандемията на 
д-р Фаучи. Те включват Нобелови лауреати и други изтъкнати, реализирани, 
широко публикувани и международно известни учени.

Посвещавам тази книга на онази закалена в битки група от героични уче-
ни и лекари, които рискуват кариерата, препитанието и репутацията си, за 
да защитят използването на основана на доказателства наука и етична меди-
цина. Когато те решително и безкомпромисно дават приоритет на истината, 
благосъстоянието на своите пациенти и каузата на общественото здраве пред 
собствените си кариерни амбиции, тези смели мъже и жени успяват с цената 
на много да запазят собствената си почтеност. Възможно е един ден те да ус-
пеят да изтрият срамното петно от угнетените души на лекарската професия 
и научния истаблишмънт. Всеки един от тези професионалисти изпъква като 
гласа на здравия разум и като символ на яснота и истината за онези идеалисти 
по целия свят, които обичат демокрацията и се противопоставят на надига-
щия се медицински авторитаризъм. Благодаря на всички вас, че ме вдъхновя-
вате с вашия характер, смелост и брилянтни прозрения, с вашата страст към 
емпиризъм и критично мислене.

Д-р Харви Риш, професор по епидемиология в Йейлския университет, редак-
тор на списанието на Националния раков институт, член на Редакторския 
съвет на Америкън Джърнъл ъф Епидемиолъджи (2014–2020), биостатистик

Д-р Робърт Малоун, оригинален изобретател на иРНК (информационна 
РНК) и ДНК технология за ваксиниране, член на работна група за кли-
нични изпитвания на програмата на Агенция Национални институти по 
здравеопазване за ускоряване на терапевтичните интервенции и ваксини 
срещу Ковид-19 (ACTIV) (2020), главен редактор на Списание за имун-
но-базирани терапии и ваксини (2007–2012), Институт за биологични из-
следвания „Солк“ (1986–1989)
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Д-р Герт Ванден Боше, главен мениджър на програмата за ваксинация срещу 
ебола на Глобалния алианс за ваксини и имунизация (2015), ръководител 
на отдела за разработване на ваксини на германския Център за изследва-
не на инфекциите (2017), разработчик на ваксини в „ГлаксоСмитКлайн“ 
(1995–2006), вирусолог в „Новартис“ (след 2006 г.) 

Д-р Майкъл Идън, главен учен и вицепрезидент на отдела за алергии и респи-
раторни изследвания на „Пфайзер“ (1995–2011), респираторен фармако-
лог

Д-р Люк Монтание, вирусолог, Нобелова награда за физиология и медицина 
за 2008 г.

Д-р Волфганг Водарг, председател на Парламентарната асамблея, Здравен ко-
митет на Съвета на Европа (1998–2010), член на германския парламент 
(1994–2009), пулмолог

Д-р Питър Маккълоу, клиничен кардиолог, заместник-началник по вътрешни 
болести в Медицинския център на университета „Бейлор“ (2014–2021)

Питър Доши, доцент в областта на фармацевтичните здравни услуги във Фар-
мацевтичния факултет на Университета на Мериланд и асоцииран редак-
тор в „Бритиш Медикъл Джърнъл“

Д-р Пол Е. Марик, основател на „Фронтлайн Ковид-19 Критикъл Кеър Ала-
йънс“, професор по медицина, началник на отдел Белодробна и критична 
медицина, Медицинска школа в Източна Вирджиния

Д-р Пиер Кори, президент и главен медицински директор на „Фронтлайн 
Ковид-19 Критикъл Кеър Алайънс“, бивш доцент, началник на отдела за 
критични грижи, медицински директор на Центъра за травма и живото-
поддържане на Уисконсинския университет (2015–2020)

Д-р Байрам Бридъл, доцент по вирусна имунология в Университета на Гуелф
Д-р Тес Лоури, консултант на Световната здравна организация, лекар
Д-р Дидие Раул, директор на Изследователския отдел за инфекциозни и тро-

пически болести (Франция), лекар и микробиолог
Д-р Питър Брегин, Национален институт по психично здраве (1966–1968), 

Медицинско училище към Харвардския университет (1963–1964), доктор 
по психиатрия, автор на повече от 40 книги

Д-р Мерил Нас, лекар, специалист по токсикология и болести, причинени от 
ваксина, експерт делегат в Програмата за изследване на биологичните за-
плахи на директора на националното разузнаване на САЩ (2008)

Д-р Владимир Зеленко, медицински директор на семеен медицински център 
„Монси“, лекар

Д-р Чарлс Хоф, лекар
Д-р Джеймс Тодаро, лекар
Д-р Скот Дженсън, доцент клиницист в Медицинското училище на Универ-

ситета в Минесота, сенатор от щата Минесота (2016–2020), лекар
Д-р Райън Коул, патолог
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Д-р Джейкъб Пулиел, директор на отделение по педиатрия и неонатология, 
болница „Св. Стефан“ (Индия), бивш член на Националната техническа 
консултативна група по въпросите на имунизацията в Индия

Д-р Кристиан Нортръп, доцент клиницист по акушерство и гинекология в 
Медицинския колеж на Вермонтския университет (1982–2001), лекар, 
трикратна авторка на бестселъри на „Ню Йорк Таймс“

Д-р Ричард Урсо, доцент в раков център „Андерсън“ (1993–2005), ръководи-
тел на отделението по орбитална онкология, учен

Д-р Джоузеф Ладапо, главен хирург на щата Флорида, професор в Медицин-
ския колеж на Университета на Флорида, доцент в Медицинското училище 
„Дейвид Гефен“ на Калифорнийския университет в Лос Анджелес, доцент 
по здравеопазване и медицина на населението в Медицинското училище 
на Нюйоркския университет

Д-р Мартин Кулдорф, професор по медицина в Харвардския университет, би-
остатистик, епидемиолог, експерт по оценки на безопасността на ваксини-
те и наблюдение на огнища на инфекциозни заболявания

Д-р Майкъл Левит, биофизик и професор по структурна биология от Стан-
фордския университет, Нобелова награда по химия за 2013 г.

Д-р Сатоши Омура, биохимик, Нобелова награда за физиология и медицина 
за 2015 г.

Д-р Пол Е. Александър, старши съветник по въпросите на пандемията от 
Ковид на Министерството на здравеопазването и социалната политика 
на САЩ (2020), Панамериканска здравна организация към Световната 
здравна организация (2020)

Д-р Клеър Крейг, Национална здравна служба на Великобритания (2000–
2015), патолог, обучена в Оксфордския и Кеймбриджкия университет

Д-р Лий Мерит, лекар и хирург от Военноморските сили на САЩ (1980–
1989), бивш президент на Асоциацията на американските лекари и хирур-
зи

Д-р Сухарит Бхакди, микробиолог, ръководител на Института по медицин-
ска микробиология и хигиена към Университета в Майнц (1991–2012)

Д-р Джей Бхатачаря, професор в Медицинския факултет на Станфордския 
университет, лекар, епидемиолог, здравен икономист и експерт по поли-
тика в областта на общественото здраве с фокус върху инфекциозните за-
болявания

Д-р Дейвид Кац, Йейлски университет, основател на Изследователския цен-
тър за превенция на Йейл, лекар

Джон П. А. Йоанидис, професор по медицина, епидемиология и здраве на 
населението в Станфордския университет, лекар учен

Д-р Сунетра Гупта, епидемиолог от Оксфордския университет, експерт по 
имунология, разработка на ваксини, математически модели на инфекциоз-
ни заболявания
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Д-р Катрин Л. Лоусън, професор по научни изследвания в университета 
„Рътгърс“, Институт за количествена биомедицина

Д-р Салман Кешавджи, професор по глобално здраве и социална медицина в 
Медицинското училище на Харвардския университет

Д-р Лаура Лазерони, професор в сферата на биомедицинските данни в Стан-
фордския университет, професор по психиатрия и поведенчески науки

Д-р Коуди Майснер, професор по педиатрия в университета „Тафтс“, експерт 
по разработване, ефикасност и безопасност на ваксините

Д-р Лиса Уайт, професор по епидемиология и моделиране в Оксфордския 
университет

Д-р Ариел Мюниц, професор по клинична микробиология и имунология в 
Университета в Тел Авив

Д-р Моти Герлик, Университет в Тел Авив, клинична микробиология и иму-
нология

Д-р Ангъс Далглиш, професор по инфекциозни болести в Лондонския уни-
верситет

Д-р Хелън Колхун, професор по медицинска информатика и епидемиология в 
Университета в Единбург, лекар в сектора на общественото здравеопазване

Д-р Саймън Торнли, епидемиолог и биостатистик от Университета в Оукланд
Д-р Стефани Сенеф, Масачусетски технологичен институт, старши изследо-

вател

Почетен списък на лечителите герои
Има далеч по-голяма група от хиляди по-малко известни медицински специа-
листи и докторанти от предните линии, които също са избрали да заложат 
всичко на отдадеността си към своите пациенти, на неподкупните научни из-
следвания и на противопоставянето на авторитарните политики, свързани с 
Ковид. Много от тях са се борили незабелязано в окопите в продължение на 
десетилетия. Всеки един от тях е претърпял различни по интензивност оч-
ерняния, отлъчване, загуба на лиценз и цензура от регулатори под контрола 
на фармацевтичния картел, неговите подопечни корумпирани медицински 
асоциации, неговите съюзници в традиционните и социалните медии и меди-
цинските списания, както и спонсорираните от правителството специалисти 
по проверка на фактите. Присмивали са им се, карали са ги да се чувстват, че 
губят разсъдък, хвърляли са цялата вина върху тях, лъгали са за тях, очерняли 
са кариерата и репутацията им, мачкали са ги финансово само защото са за-
щитавали пациентите си и са проповядвали истината. Извинявам се на всич-
ки вас, които неминуемо съм пропуснал поради ограниченото пространство, 
с което разполагам, но които принадлежите към този почетен списък. Съжа-
лявам, че единствената утеха за вашата саможертва може би ще бъде чистата 
ви съвест.
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д-р Робин Армстронг
д-р Кристиан Арвинте
д-р Дейвид Аюб
д-р Алън Бейн
д-р Ричард Бартлет
д-р Ками Бентън
д-р Робърт Берковиц
д-р Андрю Бери
д-р Харви Биали
д-р Томас Бороди
д-р Джоузеф Брюър
д-р Кели Броган
д-р Дейвид Браунщайн
д-р Адам Бруфски
д-р Зак Буш
д-р Долорес Кейхил
д-р Терин Кларк
д-р Том Коуан
д-р Андрю Кътлър
д-р Роланд Деруанд
д-р Джойс Дрейтън
д-р Питър Дюсберг
д-р Алиета Ек
д-р Джон Ек
д-р Ричард Айснер
д-р Кристофър Ексли
д-р Джордж Фарийд
д-р Анджелина Фарела
д-р Ричард Флеминг
д-р Тед Фогарти
д-р Силвия Н. С. Фонсека
д-р С. Стивън Фрост
д-р Майкъл Гайер
д-р Чарлс Гейер
д-р Симон Голд

д-р Гари Голдман
д-р Ръсел Гонъринг
д-р Карладин Грейвс
д-р Кенет Грос
д-р Сабине Хазан
д-р Кристин Хелд
д-р Х. Томас Хайт
д-р Летрин Хоанг
д-р Дъглас Хълстед
д-р Сузан Хъмфрис
д-р Стела Иманюъл
д-р Майкъл Джейкъбс
д-р Тина Кимел
д-р Лайънъл Х. Лий
д-р Син Хан Лий
д-р Джон Лител
д-р Ивет Лозано
д-р Дъглас Макензи
д-р Кери Мадей
д-р Марти Макари
д-р Харпал Мангат
д-р Бен Марбъл
д-р Дейвид Е. Мартин
д-р Джон Е. Маккинън
д-р Шира Милър
д-р Кари Мълис
д-р Лиз Мъмпер
д-р Айлин Натуци
д-р Джеймс Нойеншван-
дер
д-р Хуман Нурчашм
д-р Джейн Ориент
д-р Татяна Обуханич
д-р Рамин Оскоуи
д-р Лари Палевски

д-р Вики Пебсуърт
д-р Дон Помпан
д-р Брайън Проктър
д-р Чад Продромос
д-р Жан-Жак Райтер
д-р Юлиана Цепелович 
Райтер
д-р Ч. Венката Рам
д-р Дейвид Расник
д-р Салете Риос
д-р Майкъл Роб
д-р Рейчъл Рос
д-р Мол Ръдърфорд
д-р Ед Сараф
д-р Мартин Шолц
д-р Боб Сиърс
д-р Кристофър Шоу
д-р Мерилин Сингълтън
д-р Кенет Столър
д-р Кели Сътън
д-р Шери Тенпени
д-р Пол Томас
д-р Джеймс Тъмлин
д-р Брайън Тайсън
д-р Мишел Венециано
д-р Кели Виктори
д-р Елизабет Лий Влиет
д-р Крейг Уакс
д-р Рейчъл Уест
д-р Джеймс Лайънс-Уай-
лър
д-р Александър Волкоф
д-р Вики Уул
д-р Боб Заяк
д-р Андрю Цимерман

Тук е мястото и на всички защитници на истината навсякъде по света, кои-
то отхвърлят пропагандата, противопоставят се на цензурата и които живеят 
и умират в името на свободата и на човешкото достойнство.
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В памет на Кейти Уайсман  
и д-р Валери Кенеди Чембърлейн

Нашата безкомпромисна отговорничка по проверка на фактите Кейти 
Уайсман почина, докато пишех тази книга. През деня Кейти беше отдадена 
съпруга и майка на три деца, пострадали от ваксинации. През нощта дори по 
време на най-лошите моменти от химиотерапията си Кейти се превръщаше в 
най-страховитата (и непреодолима) редакторка по проверка на фактите. Тя 
помогна за поставянето на основата, върху която изградихме нашата орга-
низация, превръщайки я в инструмент за безапелационно преследване на ек-
зистенциалната истина. Нейната неотстъпчива почтеност вдъхнови нашето 
движение и гарантира акуратността на много от моите проекти. Благодарен 
съм също така и за нейното приятелство.

Д-р Валери Кенеди Чембърлейн беше пенсиониран палеонтолог и уни-
верситетски професор. Тя напечата и провери фактите на повечето от мои-
те ръкописни чернови на „Тиомерсал: оставете науката да говори“ и изигра 
ключова роля като писател, редактор и машинописец в „Уърлд Мъркюри 
Проджект“ от самото му основаване, а по-късно и в „Детска здравна защита“ 
(ChildrenshealthDefense.org). Тя беше прекрасен приятел.

Благодарности
Джудит Конли и Нанси Хоканен дешифрираха моите драсканици, напеча-
таха ръкописните ми чернови, помогнаха ми да проверя фактите и правописа 
си, както и да редактирам с проницателност, хумор и търпение, на които ви-
наги можеше да разчитам. Техните съвети винаги са безценни.

Д-р Робърт Малоун, Силия Фарбър, д-р Мерил Нас, д-р Герт Ванден 
Боше, Кен Маккарти, Чарлс Ортлеб и Джон Лауритсен прочетоха части от 
този ръкопис и ми помогнаха със забележки, референции и проницателни 
коментари. Благодарен съм на всички за корекциите и препоръките, както 
и за разширяването на разбиранията ми по безброй научни и исторически 
въпроси.

Лора Боно, Рита Шрефлър, доктор на науките Брайън Хукър, мед. сестра 
Лин Редууд, доктор по медицина Лиз Мъмпер, Джаки Хайнс и Кари Шагена 
са част от екипа от изследователи на моята организация „Детска здравна за-
щита“, които намират, цитират и проверяват фактите в основата на този ръ-
копис с енергия, усърдие, търпение, идеализъм и постоянство. Задължен съм 
на всички тях за предаността им към детското здраве, към демократичните 
принципи, към прецизността и към благородния стремеж към екзистенциал-
на акуратност.

Адвокат Мери Холанд, адвокат Ролф Хейзълхърст, Хайди Кид, Лин Ар-
нолд, Кари Бънди, Анджела Брейдън, Катрина Будро, Поли Томи, Джойс Ген, 



П
освещ

ение и благодарност
и 

 15

Карън Макдоноу, Корнелия Тъкър Мазан, Ейми Вилела Макбрайд, Стефа-
ни Локричио, Катрин Пол, Еъруен Хънтър, Джанет Маклийн, Джон Стоун, 
адвокат Дивянши Дуиведи, Меган Редшоу, Брайън Бъроуз, д-р Арън Люис, 
Къртис Кост, Уейн Роуд, Аликс Майер, Кристина Кристен и Карън Кунц са 
воините на „Детска здравна защита“, които безкористно дават всичко от себе 
си в битката за демокрация, справедливост и обществено здраве. Всички те са 
допринесли пряко и косвено за създаването на тази книга.

Адвокат Робин Рос, Айлийн Йорио, д-р Кристин Северин, д-р Джеймс 
Лайънс-Уейлър, Джоел Смоли, д-р Джесика Роуз и София Карстенс доприне-
соха за този труд със своята безценна и находчива подкрепа и талант, предос-
тавяйки незабавно отговори 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата на 
жизненоважни въпроси, свързани с проучванията ни.

Благодаря на Дейвид Уайтсайд за неговата надеждност, упорита работа и 
за това, че никога не изключваше телефона си. 

Благодарности получават и Тони Лайънс и неговият екип от издателство 
„Скайхорс“, включително Хектор Каросо, Марк Гомперц, Кирстен Дали и 
Луис Конте. Тяхната бдителност и дружелюбният им тормоз гарантираха из-
лизането на тази книга навреме.

И накрая, не бих могъл да напиша тази книга без търпението и мъдростта 
на съпругата ми Шерил Хайнс, чиято любов, на която винаги мога да разчи-
там, изпълва всичките ми празни пространства и ме прави непроницаем за 
яростите на света. Благодарен съм за нейния щедър хумор, мъдрост, подкрепа 
и любов дори когато тя не е съгласна с мен. Благодаря на моите деца – Боби, 
Кик, Конър, Кира, Фин, Ейдън и Кот, – които носят бремето, което стоварвам 
върху тях, със смях и стоицизъм и чиято любов винаги усещам.

Бележка на американския издател
Сложните научни и морални проблеми не се решават чрез цензура на раз-
личните мнения, изтриване на съдържание от интернет или клевети срещу 
учени и автори, които представят информация, която оспорва позициите на 
властимащите. Вместо това цензурата води до нарастване на недоверието 
както към държавните институции, така и към големите корпорации.

Няма идеология или политика в посочването на очевидното: научни греш-
ки и грешки в обществената политика стават – и могат да имат опустошител-
ни последици. Грешките могат да са резултат от погрешен анализ, прибър-
заност, арогантност, а понякога и корупция. Каквато и да е причината, ре-
шенията идват след непредубедено разследване, интроспекция и постоянно 
преразглеждане.

В идеалния случай науката и обществената политика никога не са статич-
ни. Те са процес, сътрудничество, дебат и партньорство. Ако могъщите хора, 
критикувани в тази книга, твърдят, че тя съдържа дезинформация, нашият от-
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говор е просто следният: кажете ни къде смятате, че нещо е неправилно, из-
ложете най-добрите си аргументи и предложете най-добрата налична защита 
на тези аргументи. Ние насърчаваме и винаги сме готови за диалог, критика, 
конфронтация – и всяко предложение ще бъде чуто и разгледано.

Тъй като „Истинският Антъни Фаучи“ се публикува в условията на бързо 
развиващи се събития и тъй като постоянно има цензура и потискане на ин-
формацията, най-добре е да подходим към тази книга като към жив документ. 
Когато се появи нова информация, която може да обогати или подобри хи-
лядите препратки и цитати по тези страници, актуализации, допълнителни 
бележки и нови препратки, ще бъдат достъпни посредством QR кода по-долу 
и другите QR кодове из цялата книга.

Публикуваме автори с възгледи от всички страни на много противоречия. 
Правим го, защото в най-добрия случай издателската дейност е като градски 
площад, който позволява всеки да бъде чут – и позволява всички останали 
да слушат, ако решат да го направят. Както казва Алън Дершовиц: „Винаги 
научавам нещо, когато прочета или чуя мнението на Боби.“ Мога да отида ня-
колко стъпки по-далеч, като знам от вътрешната си гледна точка колко прин-
ципен и внимателен е Боби като автор – и колко старателно е проучена ин-
формацията в тази книга.

Очакваме с нетърпение да предприемем това важно пътуване с вас.
Тони Лайънс, 

издателство „Скайхорс“

 
 

ChildrensHealthDefense.org/fauci-book
childrenshd.org/fauci-book

За актуализации, нови цитати, препратки 
и нова информация

За по-лесно справяне и четене в този ръкопис
както вирусът SARS CoV-2, така и болестта Ковид-19

са посочени като Ковид или Ковид-19

Бележка на преводача
Не предприемайте каквото и да е лечение на Ковид-19 или на друго сериоз-

но заболяване, без да се консултирате с личния си лекар! 


