
Neskončí to, kým tučné prasa nebude visieť! 
 

Po rokoch klamstiev a urážlivej zrady, odborná kariéra Charlieho Sargenta konečne 
skončila ,keď bol odsúdený do väzenia na Chelmsford Crownskom súdnom dvore v 
stredu 21.januára 1998. Sargent bol obvinený z vraždy nevinného muža menom, 
Chris Castle, zabili ho spolu s jeho komplicom menom Martin prezývaným "dvojkríž" 
v jeho dome v meste Harlow ,kde mu vrazili do chrbta nôž s čepeľou dlhou 20 cm. 
Doteraz sa nám nepodarilo dostať sa k detailom o prípade, kvôli legálnosti celej veci. 
Sargent a Cross by to mohli použiť ako výhovorku k zamietnutiu ich prípadu. Kvôli 
ceste k spravodlivosti sme ostali ticho ako Sargent a jeho skurvený brat Steve šírili lži 
a ohovárali nebohého Chrisa Castla aby tak zakryli svoju hanbu. Spomeňte si na 
10.februára 1997. Vražda sa stala ráno a v tú noc Charlieho brat Steve dal 
vyhlásenie na internet zahŕňajúc to ,že dom jeho brata bol napadnutý ozbrojenými 
mužmi atď. Za dvanásť mesiacov ich lži a dezinformácie vyšli na povrch; vytvorili 
smiešne tvrdenia ,zo šiestich ozbrojencov ktorí napadli Sargentov úbohý dom boli 
zrazu traja; že Chris bol bodnutý do hrude pri zúrivom boji ako Martin Cross bojoval o 
život Charlieho detí kým sa odvážna Kelly Crossová "zafarbená krvou" hodila na deti 
aby zachránila ich životy. Klamstvo za klamstvom bolo šírené Stevom Sargentom v 
jeho lacných magazínoch a brožúrach. Samozrejme médiá sa tiež zapojili do šírenia 
neprávd. Noviny vytlačili článok deň po Chrisovej smrti ,kde stálo, že traja muži 
napadli dom a Chris bol pritom bodnutý do hrude - do neba volajúca lož ! Ktokoľvek 
kto nakŕmil médiá takýmito nepravdami sa bál faktov ,nemám pravdu? Pamätáte si aj 
,že chvíľu po vražde Cross a Sargent tvrdili ,že boli obeťami vražedného útoku a ,že 
PRAVDA vyšla najavo na súde a každý by mal vidieť PRAVDU? Áno, PRAVDA vyšla 
najavo na súde ,ale veľmi podivne, predtým než sa súd začal, Sargent a Cross vyslali 
list ,že si NEPRAJÚ nikoho na súde. PREČO? 
Je to jasné; pretože ak na súde nebudú sedieť Sargentovi kamaráti neuvidia to čo 
sme my všetci videli : Sargentove lži a jasnú zradu. Takže nevadí ,že úbožiak Steve 
Sargent a jeho banda klamali vo svojich magazínoch lebo vyše 45 ľudí sa súdu 
zúčastnilo. 
 
1. Aby "Ropuche" Charliemu Sargentovi ukázali svoj odpor. 
2. Aby sa dozvedeli ozajstnú pravdu. 



 
Boli tam ľudia ktorí prišli z celej krajiny: Wales, Severné Anglicko, Škótsko, západný, 
východný, južný a severný Londýn. Všetci títo ľudia šli domov poznajúc pravdu a 
povedali to všetkým svojim priateľom. PRAVDA SA NESCHOVÁ ! Na samotnom 
súde, Sargent ukázal svoju pravú tvár: zahanbený, malý, neadekvátny úbožiak. 
Nechal si narásť svoje vlasy a tuk. Čo sa stalo s "Terror Machine" eh Charlie? Počas 
súdneho procesu Charlie potupene vypovedal z Combat 18. Sargent plánoval vraždu 
Chrisa Castla v ceste získať nejaký kredit. Súd si vypočul ako Sargent naplánoval to 
aby si tam Chris vyzdvihol Charlieho pracovné náradie. Tieto nástroje boli nechané 
okolo bytu Keva Johnsona v Harlowe po tom ako Charlie obkladal Kevovu kúpeľňu. 
Prešli do vlastníctva Marka Atkinsona po tom ako od nich vyčistil byt Keva Johnsona. 
Tieto nástroje boli iba medzi ostatným náradím, nie ukradnuté, ako Sargent každému 
tvrdil. Súd si vypočul ako sa Atkinson snažil náradie odniesť späť k Sargentovi , pred 
vraždou, ale zbabelý Sargent sa bál otvoriť dvere Atkimu a predstieral ,že nie je 
doma napriek tomu ,že ho bolo vidno cez okno. Lebo Sargent bol slaboch na to aby 
otvoril dvere niekomu z Combat 18, bolo to nahrané ,že Chris Castle ,ktorého každý 
poznal ako veľmi príjemného muža a nie ako výtržníka mal priniesť Sargentovi 
náradie a takisto od Sargenta vziať peniaze a dať ich Martinovi Crossovi. Tieto 
peniaze Sargent dlžil Belgičanovi ,ktorý dlžil prachy C18, tak miesto toho aby ich 
poslal do Belgicka a odtiaľ by boli poslané späť do Anglicka, chcel dať peniaze cez 
C18 ako darček Martinovi Crossovi na pohreb jeho zosnulého otca. Pravdu o tom čo 
Sargent povedal , aby si ich Cross vyzdvihol vo vlastnom byte a potom bodol Chrisa 
do chrbta sa asi nikdy nedozvieme. Toto je možno najohavnejší aspekt toho prípadu: 
Že Cross bodol do CHRBTA muža ktorý mu mal priniesť peniaze ako darček! 
Neuveriteľné !  



  

Obeť Chris Castle a jeho žena Tanya Charlie Sargent ,vrah a klamár 

 
V deň vraždy , súd si vypočul ako Chris šoféroval k domu Charlieho Sargenta ,po 
ceste vyložil Wilfa Browninga ,lebo sa dohodli ,že príde SÁM spraviť výmenu. Will by 
nešiel do domu z dvoch dôvodov: Po prvé ,že bol stále kamarát so Sargentovou 
priateľkou Maxine a nechcel spôsobiť scénu pred ňou a pred deťmi a po druhé ,že 
Sargent bol pre neho zbabelec a vedel ,že ak by sa objavil pri jeho dverách "tučný 
vodca" by sa opäť posral a neotvoril by, čiže by to bol ĎALŠÍ zbytočný výlet a navyše 
by museli počúvať jeho uplakané príbehy o ukradnutom náradí.  
 
Po tom ako vyhodil Wilfa, došoféroval auto na parkovisko pri Sargentovom dome. 
Potom zaklopal na jeho dvere a spolu šli do auta pre náradie, Sargent rozprával a 
smial sa počas toho ako zbabelo lákal Chrisa do ich pasce. Po tom ako vyzdvihol 
náradie, bol Chris bodnutý do chrbta Crossom ,ktorý bol po celý čas schovaný. Po 
tom Chris vybehol z domu na parkovisko a potácal sa na cestu. Skolaboval vo 
Wilfovom náručí ,Wilf pribehol ako len najrýchlejšie vedel ,keď začul Chrisovu zúfalú 
prosbu o pomoc. Porota povedala ako Wilf kričal na Sargenta a Crossa "Čo ste to 
kurva urobili?" , rozbehli sa preč, keď si uvedomili ,že tam je Wilf.. Cross asi po 
šesťdesiatich metroch zakričal naspäť "On je obeť vojny" a Wilf mu naspäť zakričal 
"Kurva zavolajte sanitku!" Sargent mu odpovedal "Nech sa pojebe, nechaj ho zhniť" 
Čo za chlapa ,nie? Súd ďalej rozprával o tom ako Wilf s pomocou ženskej pasažierky 



naložili Chrisa do taxíka a odviezli ho do nemocnice. Chris zomrel krátko po 
príchode. Súd si vypočul ako bol Wilf Browning zatknutý v nemocnici za vraždu 
Chrisa ! Potom sa prezradilo ,že Cross bol obvinený z vraždy ,pretože o deň na to sa 
priznal ,že bodol bezbranného Chrisa do chrbta. Súd ďalej rozprával o tom ako obaja 
poskytli interview a písali vyhlásenia za účelom aby polícia ponechala Wilfove 
usvedčenie zo zločinu. Wilf, v zhode s taktikou C18 ,odmietal spraviť výpoveď pre 
políciu alebo odpovedať na ich otázky. Wilf ostal ticho asi mesiac až do vtedy kým sa 
nerozprával s Chrisovou ženou ,rodinou a kamarátmi z celej krajiny ktorí ho tlačili do 
toho aby povedal pravdu. Po konzultácií s právnikom, Wilf súhlasil s tým ,že povie 
veci ako sa naozaj stali. Za prvé, pretože Chris nemohol rozprávať za seba a za 
druhé lebo Sargent a Cross vytvárali prehlásenia za účelom Wilfovho uväznenia, 
nemal na výber buď vyvráti klamstvá alebo pôjde do väzenia za slová tých dvoch 
zasraných vrahov.  

Jedno zo Sargentových výpovedí proti COMBAT 18  

 

 
Počas trvania súdneho procesu , Sargentove a Crossove lži o sebaobrane praskli 
výpoveďami svedkov ale najdôležitejšie svojimi VLASTNÝMI prehláseniami. Tak 
rýchlo chceli potopiť Wilfa ,že ich vyhlásenia boli plné klamstiev a nezrovnalostí. 
Najlepšie na čo sa ich obhajobný tým zmohol bol pokus o zdiskreditovanie Wilfa a 
vyzeralo to akoby bol na súde on. Sargent na lavici svedkov stále opakoval čo 
napísal vo svojom prehlásení: Wilf mal zbrane a ,že Wilf chcel C18 vyzbrojiť na 
teroristickú činnosť ale pokúšal sa o to aby bola legálnou politickou stranou. Takisto 
rozprával o "Dánskych bombách" a ,že "Jeden z Wilfových gangov zastrelil policajta." 
Potom, v pokuse o zamietnutie prípadu ,bol Wilf predvolaný na lavicu svedkov aby 
čelil porote (napriek tomu ,že nebol obvinený alebo odsúdený zo žiadneho útoku.) a 



odpovedal na otázky týkajúce sa uvedeného útoku na Herva Guttosu ,jedného zo 
Sargentových priateľov, na Chelmfordskej hlavnej ulici. Obhajoba uviedla ,že mu Wilf 
bránil v obhajobe, atď. Guttoso spísal na polícií výpoveď proti Wilfovi a Darrenovi 
Wellsovi ako sa stal obeťou agresívneho útoku. Čo sa naozaj stalo bolo to ,že 
Guttoso sa bicykloval okolo Wilfa a ešte zopár ďalších a bol z neho zhodený, Wilf mu 
dal zopár úderov na nos, nič vážne iba zopár faciek. Čo spravil Herve, veľký ,svalnatý 
"nácek"? Bežal s plačom na políciu a za chvíľu sa vrátil v policajnom aute a označil 
Wilfa atď. Wilf povedal ,že nevedel o tom ,že Guttoso je svedok obhajoby a ,že to 
bola iba malá nepatrná bitka a ,že Guttoso išiel na políciu za účelom zdiskreditovania 
jeho osoby ako svedka. Potom šiel Guttoso na lavicu svedkov a prečítal svoju 
výpoveď. Sudca aj porota ľahko spozorovali ,že ide iba o zdiskreditovanie Wilfa, v 
podstate sa smiali na tom Francúzskom homosexuálovi ktorý svojím svedectvom 
nepomohol Sargentovi a Crossovi. Ostatný svedkovia za Sargenta a Crossa boli 
Mark Skyner ,ktorý tvrdil ,že Wilf išiel zabiť Charlieho Sargenta atď. atď. a Gavin 
Hockley ,ktorí obvinil Wilfa z toho ,že pred troma rokmi udrel člena Anti-Nazi League 
(Liga proti nacizmu) a aj iných červených , vlastní pušky a iné zbrane. Uviedol ,že 
mal dve čierne deti tak sme mali divadlo ako Hockley "race-mixer" obviňuje 
Národných Socialistov z bitia červených - neuveriteľné ! Na koniec porota neuverila 
klamstvám Crossa a Sargenta a uznala ich vinnými z vraždy. V jeho chorej troške 
rozumu mal možno Sargent rád keď ho označovali ako vraha, možno si myslel ,že 
mu to dodá trocha kreditu. Realita je akokoľvek taká ,že tento slizký hajzel priviedol 
Chrisa Castla k jeho smrti. Tento úbohý klamár, udavač a zbabelec do konca svojho 
života bude klesať na dno ,bez hrdosti a cti. Porota bola biela, súd sa konal v 
ESSEXE (rasistická oblasť), porota nemala svojho favorita pretože obe strany boli 
rasisti ,videli pravdu ! Pokúšali sa potopiť Wilfa, počas súdneho procesu sa neustále 
usmievali na Chrisovu ženu Tanyu, na ženu ,ktorej zabili muža s ktorým strávila 14 
rokov krásneho života. V Národno Socialistickom štáte by boli také kurvy ako Sargent 
a Cross popravení. Ukázal si za čo stojíš Sargent a sľubujeme ti toto: Na hocijaký 
doživotný trest môžeš ísť, tvoj prejav pôjde ďalej a všetci sa dozvedia čo si ty 
UDAVAČ A HAJZEL VRAŽDIACI OD ZADU ! Prekročil hranice, kruto zaplatí za svoju 
zradu ale aj tak sa po čase psychicky zrúti v base. 

CHRIS CASTLE R.I.P. 
1969 - 1997 
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