Em 24 de agosto de 2013, sábado por volta das 20h, o agente Vanbrunt foi à prisão do
condado de Broward com a única tentativa de forçar Scotton a se declarar culpado sobre
intimidação e ameaças. Despite he is innocent.
Vanbrunt afirmou que colocaria a mãe de Scotton e o padrasto na prisão se ele se recusasse
a se declarar culpado. Que todos os amigos e esposa de Scotton pudessem testemunhar
contra ele.
Em 26 de agosto de 2013, a Maga da corte Bertha Mitrani ofereceu a Scotton em tribunal
aberto um acordo de confissão, sugerindo retirar a declaração falsa, contagem 28 e 29. E
ainda sugeriu que a esposa de Scotton, Aylin Reyes Mollinedo, recebeu imunidade de
acordo com as regras sobre GIGLIO vs ESTADOS UNIDOS 405 US 150 (1972). (Veja a
carta abaixo).
Além disso, em 28 de agosto de 2013, outro acordo de confissão foi oferecido a Scotton pela
Maga da Court, Bertha Mitrani. Como um próximo truque do Magico da Sala do
Tribunal, Mitrani sugeriu, sem qualquer prova ou evidência, que as perdas ultrapassam 3
milhões de dólares. No entanto, havia dado a opção de aceitar um milhão de dólares ou que
Scotton poderia discutir seu próprio número. QUE PIADA!!!
Sem dúvida, Scotton disse a Magica da Court para enfiar. Assim, em 18 de outubro de
2013, outra oferta de confissão foi feita a Scotton. Desta vez o mágico da sala do Tribunal
ofereceu para Scotton aceitar 3 acusações de fraude postal e que ela comeria parte do valor
da perda para FedEx, UPS e DHL. SEM acusar Scotton DE DECLARAÇÃO FALSA.
Mitrani sugeriu 2 níveis extras para meios sofisticados. O que é sofisticado neste caso, em
vez da conduta fraudulenta da própria Mitrani e do Esquadrão Mickey Mouse? (FBI)
Ameaças e mais ameaças, se declare culpado ou 10 anos. Você poderia chamar isso de
justiça?

