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Bill Gates opgehangen in GITMO!

Vrijdagochtend werd de veroordeelde moordenaar en Microsoft oprichter Bill Ga-
tes onverwacht wakker gebeld toen Amerikaanse mariniers zijn cel in Camp Delta
binnenkwamen en hem vertelden dat JAG zijn executie had verschoven van 5 oktober
naar onmiddellijk. Zonder een reden te geven voor de verschuiving, vertelden ze
Gates dat een executieploeg spoedig zou arriveren om hem te begeleiden naar een
nieuw opgerichte galg aan de zuidelijke rand van GITMO, in de buurt van waar an-
dere Deep State criminelen aan de strop waren genageld.

"We hebben speciaal voor jou een nieuwe gebouwd," zou een bewaker Gates hebben
getergd.

Gates weigerde een laatste maaltijd, vertelde een bron in GITMO aan Real Raw
News, en een uur later, net toen de zon boven de horizon kwam, werd Gates naar
een open plek gebracht waar inderdaad nieuwe galgen waren gebouwd om plaats te
bieden aan de veroordeelden van GITMO.

Geboeid aan de polsen, kwam Gates schoppend en schreeuwend uit een Humvee en
beschuldigde het leger van het verraden van zijn eigen beloften. "Jullie kunnen
me dit niet aandoen. Ik heb nog vier dagen. Jullie hebben tegen me gelogen! Ik
wil spreken met wie hier de leiding heeft! Ik eis het," kraaide Gates.

Het executiecommando onder leiding van vice-admiraal Darse E. Crandall van het
U.S. Navy Judge Advocate General's Corps gaf Gates onwelkom nieuws.

"Hou op met die streken en ga als een man te werk," zei vice-admiraal Crandall.
"De data van de veroordeling zijn voorlopig en voorwaardelijk en kunnen zonder
kennisgeving worden gewijzigd. Je hebt een uur van te voren bericht gekregen. Ga
door met deze onzin en we verdoven je en hangen je dan op. Is dat hoe je je
schepper wilt ontmoeten?"

In tegenstelling tot eerdere Deep State executies, waren er geen civiele of po-
litieke afgevaardigden aanwezig, alleen een kleine bijeenkomst van militaire
hoge pieten, zei onze bron.

Gates werd naar het platform geleid, en een soldaat wiens uniform geen naam-
plaatjes, rang en insignes had, maakte een strop om Gates' nek. Een Navy aalmoe-
zenier diende de laatste sacramenten toe en zei dat hij hoopte dat Gates verlos-
sing zou vinden in het hiernamaals.

Vice-admiraal Crandall vroeg of Gates nog laatste woorden had.

"Ik ben onschuldig aan alle aanklachten tegen mij," zei Gates. "Melinda is een
leugenaar. Ik ben een goed mens. Ik ben liefdadig, en ik heb me altijd aan de
wet gehouden. Ja, ik werd gearresteerd in 1975, en opnieuw in 1977, voor rijden
zonder rijbewijs en te hard rijden, maar die verdienen geen doodstraf."
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"Ik vroeg of je nog een laatste woord had. Ik vroeg u niet om een roman te
schrijven," zei vice-admiraal Crandall.

Hij gebaarde naar de soldaat die naast Gates stond. De soldaat haalde een hen-
del over, en een valluik onder Gates' voeten zwaaide open.

Maar er ging iets mis. Zijn nek brak niet onmiddellijk; in plaats daarvan bun-
gelde hij in de lucht, zijn benen wild zwaaiend en zijn ogen puilden uit hun
kassen alsof ze wilden barsten. Een gorgelend geluid ontsnapte aan zijn lippen
terwijl zijn geboeide armen tevergeefs probeerden het touw te grijpen waaraan
hij hing.

"Rear Adm. Crandall's assistent vroeg of ze Gates moesten lossnijden, maar de
admiraal zei nee, dat het vonnis zou worden voltrokken ondanks technische moei-
lijkheden. Gates hing daar ongeveer 4-5 minuten, levend, voordat wurging hem
doodde. Toen sneden ze hem los, en een dokter zei dat hij dood was. Bill Gates
is niet meer," zei onze bron.

Real Raw News nam contact op met Paul Knowles, emeritus hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Zuid-Californië en expert op het gebied van middeleeuwse execu-
ties.

"Een succesvolle ophanging is geen eenvoudige taak. Variabelen zijn onder ande-
re de lengte en het gewicht van de persoon, en de valafstand, en die worden in
overweging genomen bij het bepalen van de lengte van het touw dat nodig is. Als
een van die variabelen niet nauwkeurig wordt berekend, kan de ophanging misluk-
ken en kan het slachtoffer een zeer lange en pijnlijke wurging ondergaan," zei
professor Knowles.

Er wordt hard gewerkt om het Amerikaanse DEEP STA-
TE moeras leeg te pompen. Daarna beginnen we met
frisse moed in Europa, bijgestaan door TIENDUIZEN-
DEN Special Forces uit Amerika!

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Er bestaan 3 soorten politici in de wereld. Gechanteerd, bedreigd of omgekocht. Allen zijn corrupt!

http://echtekrant.be/
https://realrawnews.com/2021/10/bill-gates-hanged-at-gimo-ahead-of-schedule/

	Bill Gates opgehangen in GITMO!

