
Nemám počítač tak som požiadal niekoho aby toto poslal na internet v mene mojom a v mene 
Andyho Fraina (tiež známy ako "nočná mora" z Chelsea Headhunters).Veľká časť ľudí si je 
vedomá toho že sme držali výročný Blood and Honour ISD memorial koncert. Bol to veľký 
úspech s čím by mali súhlasiť. 
 
V tú istú noc úbožiaci z Blood and Dishonour taktiež stavili na koncert. Keď hovorím Blood 
and Dishonour myslím tým naozaj malú skupinku piatich indivíduí ktorí nerobia nič iba 
klamú, miešajú hovná a chcú spôsobiť čo najviac bojov v našich radoch. 
 
Väčšina ľudí ktorí idú na ich koncerty nemá nič spoločné s týmito problémami, nemajú 
žiadny problém s B&H/C18 ,chcú tam ísť iba preto lebo to sú pravicovo orientované koncerty 
žiadny iný dôvod na to nemajú, takisto mnoho ľudí si uvedomuje že všetky sračky idú od 
piatich ľudí. Nie je to náhoda že títo piati ľudia stáli aj za rozštiepením pred štyrmi rokmi. 
 
Čo sa tam stalo bolo že klamali, miešali hovná a rozširovali nezmysli, ľudia si začali všímať 
odkiaľ tieto lži prichádzajú. Bol to pre nich prudký a samozrejme krutý koniec. Ich hra vyšla 
najavo.  
 
Od vtedy samozrejme za posledné štyri roky rozširovali bohapusté lži o tom že niekto niečo 
povedal čo po pravde ani nepovedal, že niekto sa niekomu vyhrážal pri čom to ani nebola  
pravda. A to všetko za účelom vyvolať konflikty. 
 
Teraz sa história opäť opakuje na strane Blood and Dishonour a ľudia na ich strane začínajú 
realizovať lži ktoré sa točia okolo ich mien, piatich zradcov ktorí utiekli od Blood and Honour 
a zapadli na svojich RAC koncertoch.  
 
Odkedy už nie sú v našej B&H organizácií, nikdy sme ich úmyselne fyzicky ani tlačou 
nenapádali. 
 
Po poslednom koncerte: 
 
Po koncerte sa skupinka, presnejšie dvaja, začali rozširovať fámy že Andy Frain aj s 
ostatnými Headhunters prišli a napadli náš koncert a že boli napadnutý ľudia na zastávkach, 
túto lož sa pokúšali rozšíriť skrz telefóny a internet. 
 
Takže na začiatok je to úbohá lož a každý v Anglicku to vie. Náš koncert nebol napadnutý a 
ak by aj bol mali by sme dôvod na to aby sme ho bránili. Pokiaľ sa jedná o Andyho a 
Headhunters pred koncertom s nami popíjal v Coventry. Andy aj s ostatnými je oddávna s 
C18. Niektorí sú členmi C18, niektorí nie. Takže úbožiaci z Blood and Dishonour sa snažia 
povedať že Andy sa chce biť proti svojim kamarátom s ktorými sa pozná roky a že prívrženci 
C18 Headhunters sa budú biť proti sebe? 
 
Pre všetkých nás je to neuveriteľne smiešne každý vie že sú to lži. Rozširujú to po celom 
svete kde o tom veľmi ľudia ani nevedia. Jediné vysvetlenie je že robia robotu ZOG a snažia 
sa vyvolávať problémy. Andy ani ľudia z Headhunters nikdy neútočili na niekoho za pár 
výmyslov, treťotriednych hudobníkov/ spevákov v takpovediac treťotriednych Oi! skupinách. 
 
V skutku keď som volal Andymu že napadol náš koncert povedal "čo je to za bandu idiotov". 
Potom sme 5 minút strávili smiechom aký sú tí úbožiaci trápni. Bol veľmi neoblomný v tom 
že chcel na internet napísať čo si myslel o týchto klamstvách. 



 
A to nie je len Andy a jeho partia koho meno používali, konečne si ľudia uvedomili čo sú zač 
a začali sa od nich dištancovať. Všetky lži vychádzajú na povrch. Aj tá hŕstka kamarátov ich 
čoskoro opustí. Je smiešne sa pozerať ako navštevujú tie svoje malé, posrané koncerty a 
chodia s hlavou vztýčenou, myslia si že sú niečo extra pritom každý navôkol si myslí "čo za 
bandu idiotov". 
 

 
Will Browning 


