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– A nyilvánosság elé kell tárni ezt az ügyet – mondta. Ő is hallott 
a Weinstein ellen felhozott vádakról. Ezek közül néhány közvet-
lenül az érintettektől jutott el hozzá, néhányat pedig másodkéz-
ből tudott meg. – A legborzalmasabb Annabella Sciorra esete, 
ő a szent grál ebben a történetben – mondta Polone. – Itt nem 
csupán zaklatásról van szó. Ez nemi erőszak volt. 

Megkérdeztem tőle, ki tudná-e deríteni, hogy a nők, akik 
elmondták neki a sztorijukat, velem is hajlandók lennének-e 
beszélni. Polone megígérte, hogy kideríti. 

– És még valami – mondta, miután megköszöntem, hogy sza-
kított rám időt. – Azt ajánlom, vigyázzon magára. Sokan védik 
ezt a fickót, és mindannyiuk számára nagy a tét.

– Óvatos vagyok.
– Nem értett meg. Azt mondom, készüljön fel minden eshe-

tőségre. Szerezzen fegyvert.
Nevettem. Ő nem nevetett.

Sokan féltek azok közül, akiket megkerestem. Sokan nem voltak 
hajlandók beszélni. De akadtak, akik készségesnek mutatkoztak. 
Sikerült beszélnem annak az angol színésznőnek az ügynöké-
vel, akiről McGowan és mások is azt állították, hogy tudna miről 
beszélni. – Amikor együtt kezdtünk dolgozni, részletesen elme-
sélte nekem a történetet – mondta a színésznő ügynöke. Az egész 
állítólag úgy történt, hogy Weinstein elővette a péniszét, és egy 
asztal körül kergette a színésznőt a forgatáson, majd rávetette 
magát, a földre szorította, de a nőnek sikerült elmenekülnie. 
Megkérdeztem, vajon hajlandó lenne-e vallani erről. – Akkori-
ban nyíltan beszélt erről – felelte az ügynök. – Semmi okát nem 
látom, miért ne tenné meg most is. 

Másnap az ügynök visszahívott, megadta a színésznő telefon-
számát és e-mail-címét, és elmondta: szívesen egyeztetne velem 
egy interjúról.
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Egy másik ügynök, aki Rosanna Arquette-nek dolgozott, 
szintén azonnal tudta, miről van szó. Hogy miért keresem. – Ez 
a téma érzékenyen érinti őt – mondta az ügynök –, de fontos 
számára a problémakör. Biztos vagyok benne, hogy vállalja a 
beszélgetést. 

Annabella Sciorrával Twitteren tudtam felvenni a kapcsolatot. 
Közöltem vele, hogy kényes kérdésről lesz szó. Kicsit nyugtalan 
és tartózkodó volt, de megbeszéltük, hogy mikor hívhatom fel.

Utánanéztem az egyetlen olyan Weinsteinnel kapcsolatos  
vádnak is, amelyből rendőrségi ügy lett. 2015 márciusában 
Ambra Battilana Gutierrez, egy filippínó/olasz modell, aki egy 
alkalommal bejutott a Miss Italy döntőjébe, úgy hagyta el Wein-
stein tribecai irodáját egy találkozó után, hogy egyenesen a rend-
őrségre ment, és bejelentést tett a producer ellen, amiért az meg-
fogdosta. A New York-i rendőrség kihallgatásra idézte be Wein-
steint. A pletykalapok lázasan láttak munkához. 

És ekkor valami furcsa dolog történt: a Weinsteinről szóló 
cikkek helyét olyan írások vették át, amelyek rossz fényt vetettek 
Gutierrezre. A bulvárlapok azt írták, hogy 2010-ben, amikor a 
fiatal modell részt vett a Miss Italyn, elment Silvio Berlusconi 
egyik „bunga-bunga partijára”. Berlusconi akkor Olaszország 
miniszterelnöke volt, és azzal vádolták, hogy prostituáltakkal 
szexelt. A cikkek állítása szerint Gutierrez maga is prostituált  
volt, vagyonos olaszok kitartottja. Az állítólagos incidens utáni 
napon a modell elment megnézni az Én, Pán Péter (Finding 
Neverland) című Broadway-musicalt, amelynek Weinstein volt 
a producere, jelentette a Daily Mail. A későbbiekben Gutierrez 
film szerepet követelt magának, számolt be a New York Post plety-
kákat publikáló „hatodik oldala”. A modell elmondta, hogy sosem 
volt prostituált, Berlusconi partijára elvitték, mert a Miss Italy 
résztvevőjeként ez kötelező volt, és azonnal kimentette magát, 
amikor nyilvánvaló lett, hogy milyen kínos helyzetbe kevere-
dett, továbbá nem követelt magának filmszerepet. Cáfolatait 
azonban mindig megkésve vagy egyáltalán nem jelentették meg.  
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A Gutierrezről leközölt fotók is megváltoztak: nap mint nap 
fehérneműben, bikiniben jelent meg az újságban. A bulvárla-
pok ezzel azt a benyomást próbálták kelteni, hogy ő volt a kez-
deményező, aki női fortélyaival ravaszul behálózta Weinsteint. 
És aztán egyszer csak a Weinsteinnel szemben megfogalmazott 
vádak eltűntek. Ahogy Ambra Gutierrez is. 

Viszont nyilvánosságra került annak az ügyvédnek a neve, aki 
Gutierrezt képviselte, az ügyvédeknek pedig van telefonszámuk. 
– Nem vagyok abban a helyzetben, hogy beszélhetnék erről – 
közölte velem. – Oké – mondtam, mert jogi tanulmányaim során, 
de később a mindennapi életben még annál is jobban figyeltem, 
és azonnal felismertem, ha egy titoktartási megállapodás volt a 
háttérben. – De egy üzenetet azért át tud adni? 

Gutierrez szinte azonnal küldött egy sms-t. „Hello, az ügy-
védem azt mondta, hogy szeretné felvenni velem a kapcsolatot. 
Miről lenne szó?”, írta. „Az NBC News riportere vagyok, és egy 
sztorin dolgozom a Today című műsornak. Talán egyszerűbb 
lenne ezt telefonon megbeszélni, ha önnek is megfelel”, válaszol-
tam. „Megtudhatnék valami közelebbit arról, hogy milyen sztorin 
dolgozik?”, írta vissza. A jelek szerint Ambra Gutierreznek meg-
volt a magához való esze. „Egy bizonyos személy, de lehet, hogy 
személyek állításairól van szó, amik hasonlóak azokhoz, melye-
ket ön tett az NYPD-nek 2015-ben. Sokat segítene másokon is, 
ha tudnék beszélni önnel.” 

Ambra Gutierrez beleegyezett, hogy másnap találkozzunk.
Mielőtt találkoztam volna vele, telefonálni kezdtem, és egy-

más után hívtam fel azokat, akiknek közük volt az ügyhöz. Felhí-
vott az egyik kontaktom az államügyészségtől, és elmondta, hogy 
a munkatársai hitelesnek találták Gutierrez állításait. – Előkerül-
tek bizonyos dolgok a múltjából – mondta a kontaktom.

– Miféle dolgok?
– Nem részletezhetem. De ettől függetlenül senki nem gon-

dolja, hogy hazudik. És hallottam, hogy volt némi bizonyíté-
kunk is.
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