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                        Англия ни прие в хулиганския си свят 

 

(Снимка- Филип Бакьов (вляво) и Тодор Стойчев надписват книги пред мемориалния банер 

нафена на Челси ПатДолан  (RIP) 

 

Заради нашите момчета на светло излезе ‘шотландският динозавър’  

Робърт Грейди от Хибс  

 

От 11 ноември две локомотивски сърца от Горна Оряховица туптят с английски пулс. 

Бпагодарение на Тодор Стойчев и Фипип Бакьов, вече добре известни като Тош Макинтош и 

Гили  Блек, Бъпгария бе приета в ‘подземния’ свят на британските фенове. Тези, които все още 

диктуват световната мода в бранша. ‘Пропускът’ на Тош и Гили за затворената общност, 

каквато представляват хард кор ултрасите на Обединеното кралство, бе тяхната книга ’Отвъд 

омразата’ ("JRF - Веуond  The Hafred"). Английското й издание - само по себе си уникален 

прецедент, бе презентирано на митично място, каквото е лондонската гара  ‘Кингс Крос’. Най- 

общо казано, творбата е посветена на футболното хулиганство. Но как то подсказва заглавието, 

отива се отвъд него, за да се стигне до корените на страстта, всеотдайността и истинското 

приятелство на трибуните. Даваме думата на един от автoрите - Тодор Стойчев, или Тош Ма- 

кинтош.  

‘Малко повече от годинаслед като излезе БГ изданието на "JRF - Веуond  The Hafred"- ‘Отвъд 

омразата' дойде време за представянето на произведението ни и на английската сцена - 

започва Тош. Това беше един магически ден за нас. Най-накрая нашата мечта се сбъдна. 

Искаме да благодарим на онези (от английска и българска страна), които на 17 ноември тази 

година ни удостоиха с честта да се включат в премиерата на нашата книга в Лондон. А също и  

на тези, кoито си закупиха българската й версия. От дъното на сърцата и душите си благодарим 

и на нашите семейства и роднини.  

След като раздадохме покани (Снимка- това е динозавърът Робърт Грейди) на повече от 70 

човека) за премиерата на английското издание на книгата ни, проведохме среща (за последни 

уточнения) с хората от мястото на събитието: The Parcel Yard Pub, Кингс Крос, Лондон, където 

на 11.11.17 ни предстоеше  да "скочим за висока топка", както се казва на футболен език. 

Дойде времето да посрещна и моят съавтор, приятел и брат- Гили Блек (Филип Бакьов), който 

живее със семейството си във Варна, надписахме няколко книжни копия под изработените 

специално за случая флаг на организацията ни- Джоли Роджър и два винилни банера. Единият 

е мемориален за фенът на Челси- Пат Долан (RІР- винаги с нас), а другият изобразява корицата 

на самата книга.Всичко това естествено бе придружено с няколко бирички ‘Гинес’, марково 



уиски и хавански пури.На следващият ден с нас се свърза абсолютната легенда Кас 

Пенант(автор на много книги и участник и продуцент в доста филми). Той ни предложи да 

рекламираме неговата лимитирана колекция от дрехи, предназначена само за доказали се 

момчетаот ‘Старата Школа’. (Снимка- този кадър от битка на агитките на Локо (ГО) и 

Етър също е залегнал в книгата) 

 

Боксьорът и бивш военен от спецчастите Фил Кемпиън представи 

Саутхямптън 

 

(Снимка- Гили Бляк – на заден план и Тош Макинтош дават интервю на Ричард Кей от 

списание ‘Вайс’) непосредствено преди премиерата се сдобихме с новоизлезли тъмносини 

тениски от  фирмата ‘Хоукинс и Джоузеф’.  

Имаше голям отзвук (след поканите) сред футболните момчета в Обединеното кралство (и не 

само).За съжаление не всички успяха да присъстват, поради една или друга причина, а и 

капацитета на заведението бе едва за 40 човека. Вече напират емоциите. ‘Вълнувахме се 

страшно много и съвсем естествено незапомнихме имената на всички присъстващи- отбелязва 

Тодор.- Ще спомена само някои, като отбори иосновни имена от фенската сцена тук - Арсенал, 

Брентфорд, Челси, Хибърниън,Хертфорд, Лийдс, Портсмут, Саутхемптън,Шефилд Ютд., 

Уотфорд...Имахме привилегията да посрещнем легенди от 'старата школа' и футболните в 

Англия. Уважиха ни автори на книги в жанра и топ лица катоРоб Силвестър (Портсмут)-съавтор 

в книгата - 'Движейки се с Бандата- 6.57' и приятеля му ‘Испанският Джо’, също фен на ‘Помпи’. 

Друга легендабе Рони Шарп от Шефилд Ютд., написал 'Остър като Бръснач 1 и 2'. 

Ако си мислите, че дотук свършват известните личности и че приятелите ни, посетили 

премиерат,  са само футболни фенове, то  нека ви запознаем с големия Фил Кампиън-бивш 

боксьор и военен от спецчастите на Нейно Величество Кралицата. Той е огромен и много силен 

човек и като натура и като (Снимка- изглед към гарата ‘Кингс  Крос’ от пъба,  в който се 

проведе премиерата на книгата) дух и присъствие.Подавайки ми ръка се страхувах да не 

счупи моята при положение, че и (Снимка с Пол Грегъри (Танго)- Английският футболен 

хулиганизъм се е митологизирал) аз не съм малък на килограми... Тойможе да бъде намерен 

навсякъде в социалните мрежи Фил, който по принцип е фен на Саутхямптън е публичнаи 

светскаличност и се занимава с различни благотворителни каузи, както и с организирането на 

протести в последно време.На премиерата 

 

При авторите Тодор Стойчев и Филип Бакъов на крака дойде легенда от 

трибуните- спреният от мачове на Лийдс Стив Хобли. 

 



дойде с екипа си включващ личния му фотограф. (Снимка- Филип и Тодор с Хобли от Лийдси 

Хертфод, Ланс и Майлси от Уотфорд и Фил от Челси) За нас беше огромна чест да се 

срещнем ис легендата от ‘старата школа’ на Хибърниън- Робърт Грейди. Това стана 

благодарение на Анди Блейнс (автор на 'Хибс Бой'), който не успя да присъства, но прати свой 

заместник (и то какъв). Винаги съм смятал шотландците за твърди и истински мъже и това се 

доказаха за пореден път. Само можем да се възхищаваме на хора, като тях.. 

В разказа си Тош стига и до кулминацията : ‘Върховният момент настъпи, когато Стийв Хобли от 

Лийдс, пристигна заедно с цял отбор фенове на различни отбори- Рони от Арсенал, Ланс и 

Иън- Майлси от Уотфорд, Фил от Челси и др. Стив е един от многото фенове 'пострадали' от 

суровите санкции на модерния футбол. Доскоро е имал забрана за посещаване на мачовете на 

любимият си Лийдс Юнайтед, след като вече може да го прави, той обаче 

 

Хардкор привърженици на Челси, Арсенал, Портсмут и Уотфорд уважиха 

британската премиера на родната книга-‘Отвъд Омразата’ 

 

решава, че е по-яко да посещава мачовете на нискоразредния Хертфорд Таун (в предградията 

на Лондон) и заедно с други фенове (предимно на лондонски отбори, катоТотнъм, Челси и 

Арсенал) със същата илиподобна съдба, решават че няма смисълда плащат луди пари за 

сезоннни билети(и да ги третират като престъпници), следкато могат да гледат мачове от по-

долните дивизии, където могат дори даси пият биричката вътре на стадиона!Така Стийв е 

изградил мрежа от многоприятели с различни фенски пристрастия(и отбори на сърце), но с 

една обща каузаи тя е тази на футболния фен противсистемата и модернизацията на 

игратанаречена футбол в последно време. Втози ред на мисли и събития Стийв (Снимка- Стив 

Хобли и Тош) ни покани на коледно тържество след мачана Хертфорд Таун идната 

събота(тоест днес в момента когато излезе статията). Ние от своя страна приехме радушно 

идеята за още един нашфутболен алианс и естественонаправихме още едно ново знаме. Така 

отбелязваменовото приятелство между ЈоІІу Roger Firm и Hertford Town Casuals. 

Не на последно място искаме да споменем и нашият приятел от Бренфорд- Стив Картър, с 

когото ни свързват общи приятелства с момчета от алианса ни с ‘ЛокомотивПловдив.’ 

Личи си, че Тодор изживява наново това което е преживял на 11.11. Задъхан от вълнение той 
продължава да ни държи в подземния свят на английската ‘стара школа’. 

 ‘Неусетно дойде времето за нашите издатели в лицето на Дейвид МакКафри от издателство 
'Следващият Британски БестСелър’-(ВNВЅ), да представи произведението ни пред аудиторията 
с кратка, но проникновена реч: 

"Кели (съпругата ми и бизнес партньор) и аз не разбираме и незнаем нищо за футбола. Ето 

на- казахме го! - Призна Дейвид. -Така че, когато Тош и Гили ни се обадиха относно 

публикуването на английското издание на ЈRF- 'Отвъд Омразата', ние бяхме честно и меко 

казано малко скептично настроени. Как можем да публикуваме книга, когато не следваме 

фенствотои спорта футбол, като цяло!? Въпреки гореспоменатото, ние приехме 



възможността да прочетем ръкописа ...И Воала! Той беше едно чисто откровение! На пръв 

поглед някои биха сметнали, че това е поредната книга за хулиганство и футболното 

насилие. Но те също така, биха се изненадали и оказали с огромна грешка... От този 

ръкопис, аз лично научих за историята на една страна, за културата на един народ и по-

важното за истинският смисъл на лоялността и приятелството. Всичко, в което се 

говори за насилие, е някак си второстепенно.  Всъщност това е отражение на днешния 

свят и как хората би трябвало да се обединяват в една обща принадлежност, кауза и 

страст към нещо, което, ако не сте фен, никога не може даже да се надявате да 

разберете в действителност. Като добавим и това, че английския език не е майчиният на 

авторите, мислим, че те са се справили блестящо и книгага им има място на книжния 

пазар тук, във Великобритания! За нас беше удоволствие и привилегия да работим с Тош и 

Гили за тази книга.” 

Като че ли, възкресявайки последните думи,Тодор вече не на себе си.  

‘Това бе един особено горд момент лично за нас. Един от онези моменти, в който настръхва 

чак кората на мозъкът ти!’- заключава той. 

                                                                                                                                                            

                     НА ПЪТ Е И ТРЕТА ТВОРБА, КОЯТО Е ‘’ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА’’ 

Както вече ‘’Мердиан Уикенд’’ информира, това лято в Морското казино в Бургас трябва да 

бъде представена втората книга на Тош Макинтош и Гили Блек – ‘’Top Faces BG (Old School 

Terrace Legends)’’. На път е и трета. 

‘’Подготвяме и книга, посветена на любимия ни Локомотив (Горна Оряховица) – разяснява 

Стойчев. – Тя се казва ‘’Ретро Локо’’ и представлява литературен исторически сборник за 

нашия клуб. Той трябва да бъде издаден през 2019-а.’’ 

Сега обаче всички мероприятия са свързани с ‘’Beyond the Hatred’’.  

‘’Освен на хартиен носител, наличен в сайта на Амазон, от началото на декември вече се 

предлага и електронната версия на английското издание за ‘’Киндъл’’ – в Обединеното 

кралство и САЩ. След Нова Година хартиения носител може да бъде намерен във веригата 

книжарници ‘’Waterstones’’ & ‘’The Back Page Shop’’. Родното издание може да бъде открито 

все още в книжарниците и в сайта на ‘Хеликон’, но в момента количествата са изчерпани и сме 

в преговори за отпечатване и разпространението на нови копия. С голяма радост и 

удоволствие искаме официално да ви съобщим, че работим по четвърти проект, наречен 

‘’Dying Breed’’ – ‘’Умираща (изчезваща) порода’’, за който засега ще запазим подробностите в 

тайна. Но като цяло продължаваме да дерзаем’’, добавя нашият събеседник.  

 

СЪБИТИЕТО Е СЪБРАЛО СТАРИ КУЧЕТА ОТ ЛЕВСКИ, ЛОКО (ПД) И 

ЧЕРНОМОРЕЦ 

Тош фокусира вниманието ни върху българската част на събитието.  



‘’На премиерата имаше много приятели, които да представят родните клубове и любимия ни 

отбор в България – Локомотив (Горна Оряховица). Заедно със старите кучета и наши съюзници 

от Локомотив (Пловдив), Левски, Черноморец (Бургас) имаше и представител и от младежката 

ни групировка (JRF Youths). За тях, естествено, бяхме направили специално чисто ново знаме. 

Завещахме им го с цел организацията Джоли Роджър да подсигури бъдещето си чрез младите 

и името да й пребъде! Имаше и хора от други европейски страни (повечето българи живеещи 

там), както и от други континенти….И за тях имаше знаме, което да символизира черно-бялото 

единство в САЩ и Канада. Някои от звездите на американския национален флаг бяха заменени 

с канадските кленови листа’’, обяснява Тош.                                                                      

                                                                                                                                                     ИВО ГЕOРГИЕВ 
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                        England has accepted us in its hooligan world 

 

(Photo- Philip Bakyov (left) and Todor Stoychev signing books in front of the memorial banner of 

Chelsea Pat Dolan (RIP) 

 

Because of our boys ‘the Scottish dinosaur' Robert Grady of ‘Hibs’ turned up 

to the event 

 

From 11.11.17 two ‘locomotive hearts’ from Gorna Oryahovitsa (G.O –a small industrial town in 

Bulgaria) throb with the English pulse. Because of Todor Stoychev and Philip Bakyov, already well 

known as Tosh McIntosh and Gilly Black, Bulgaria was admitted in the 'underground' world of British 

fan culture. Those who still dictate the world fashion ‘in the know’. Tosh and Gilly's "admission” for 

the closed community, as the UK hardcore fans, was their book JRF (Jolly Roger Firm) - "Beyond the 

Hatred" and its English edition. A ‘unique precedent’ considering the fact that is coming from a 

former communist country and the Eastern bloc. The book was presented next to the mythical place 

of Harry Potter’s platform 9 3/4 at London King's Cross. Generally speaking, their work is devoted to 

football hooliganism. But, as the title suggests, it goes beyond it to reach the roots of passion, 

dedication and the true friendship on the stands. We’ll now give the word to one of the authors - 

Todor Stoychev, or Tosh McIntosh. 

"Just a year after the release of JRF -" Beyond the Hatred “in Bulgaria, it was time to present our 

work on the English stage’ - Tosh begins. ‘It was a magical day for us and finally, our dream came 

true. We would like to thank those (English and Bulgarians) who joined the premiere, on November 

17-th last year, and have honoured us with their presence to our book launch in London. We would 

like to thank also to those who already bought the Bulgarian version of the book. Last, but not least 

and from the bottom of our hearts and souls, BIG THANKS to our families and relatives. 

After we handed out invitations (to more than 70 people) (Photo- this is ‘the Scottish dinosaur’ 

Robert Grady) for the premiere of the English edition of our book, we held a meeting with the 

people at the venue: The Parcel Yard Pub, Kings Cross, London, where on 11.11.17 we were about to 

‘jump for a high ball’, as they say in the football language. The time has come to meet my co-writer, 

friend and brother, Gilly Black (Philip Bakyov), who lives with his family in Varna (the sea capital of 

Bulgarian coast). Next thing we pre-signed a few paperback copies under the Jolly Roger flag and 

two vinyl banners. One is a memorial to Chelsea fan Pat Dolan (RIP - always with us) and the other is 

the cover of the book itself. All this was naturally ‘accompanied’ by a few pints of “Guinness", 

branded whiskey and Cuban cigars (my favourite). The next day, the absolute legend, Cass Pennant 

(author of many books and participant and producer of many movies), was contacted by us and he 



offered to advertise his limited collection of clothes designed only for Top Lads from the 'Old School'.  

(Photo- the battle of Loko G.O with their main rivals Etar V.T, is in the book too) 

 

Former boxer and ex-military of the HM Armed Forces- Phil Campion came 

from Southampton 

 

 (Photo- Gilly Black (in the background) and Tosh McIntosh interviewed by Richard Kay from ‘Vice’ 

magazine),  

 So just before the premiere, we got the newly released dark blue ‘Old School’ T-shirts from ‘Hawkins 

and Joseph’. 

There was a big response (after the invitations) among the football lads in the UK (and not only). 

Unfortunately, not all were able to attend, for one reason or another and the capacity of the venue 

was only 40 people.’ We already feel the emotions coming from the authors. "We were so excited 

about it, that we did not remember all the names of everyone in present," Todor notes. "I’ll mention 

only a few teams and names of the ‘scene’ here - Arsenal, Brentford, Chelsea, Hibernian, Hertford, 

Leeds, Portsmouth, Southampton, Sheffield Utd., Watford ... We had the privilege of meeting with 

legends from the football terraces in England. Well respected authors in the genre such as Rob 

Sylvester (Portsmouth), co-author in the book, "Rolling with the 6.57 Crew," and his friend 'Spanish 

Joe,' also a fan of 'Popmpey'. Another legend in present was Ronnie Sharpe of Sheffield Utd, who 

wrote 'Sharpe as a Blade 1 and 2'. 

If you think the celebrities end up so far and that our friends who have attended the premiere are 

just football fans, let us introduce the Big Phil Campion - a former boxer and a ex-soldier in Her 

Majesty’s the Queen's Armed Forces. He is a huge bloke and very strong person (Photo- view to 

King's Cross Station from the pub in which the book premiere was held) in both meanings spiritually 

and as presence. By holding my hand I was afraid he was about to break it considering (Photo with 

Paul Gregory (Tango) - English football hooliganism is mythologized) I'm not a pound ... He can be 

found everywhere in social networks, Phil is from Southampton. As public figure he’s engaged with 

various charity causes, as well as organising recent protests.   

 

A legend from the from Leeds -Steve Hobley, who was stopped by the games 

came to the premiere to show his respect to the authors Todor Stoychev and 

Philip Bakyov 

 

He came with his team including his personal photographer. (Photo- Philip and Todor with Hobley 

from Leeds and Hertford, Lance and Miles from Watford and Phil from Chelsea) It was a great 

honour to meet with another 'old school' legend- Robert Grady of ‘Hibs’. This happened thanks to 



Andy Blance (author of 'Hibs Boy'), who failed to attend, but sent his best mate. I have always 

thought the Scots were hard and real men, and that was proven once again. We can only admire 

people like them...’ 

In his narrative, Tosh reached the climax: "The high point came when Steve Hobley of Leeds arrived 

with a whole team of fans from different teams - Ronnie from Arsenal, Lance and  Ian (Milesy) from 

Watford, Phil from Chelsea and others. Steve is one of the many fans who have ‘suffered’ from the 

harsh penalties of the ‘modern football’. Until recently, he had been banned from attending matches 

of his beloved Leeds United after he could do so, but he decides that he is better off attending 

Hardcore supporters of Chelsea, Arsenal, Portsmouth and Watford have 

respected the British premiere of their native book "Beyond the Hatred" 

the matches of the low-league Hertford Town (in the suburbs of London) and, together with other 

fans (mostly London teams fans such as Tottenham, Chelsea and Arsenal) with the same or similar 

fate, decides that it does not make sense to pay crazy money for season tickets (and treated as 

criminal) when they can go to matches from the lower divisions, where you can even drink your beer 

inside the stadium and on the stands! So Steve has built a network of many friends with different 

club belonging, but with one common cause and it's the one of the football fan against the system 

and the modernisation (lately) of the game called football. In this line of thoughts and events, Steve 

(Photo- Steve Hobley and Tosh) invited us to a Christmas party after the Hertford match next 

Saturday (that is, today when the article came out). We, in turn, welcomed the idea of another 

football alliance, and naturally made a new flag for the occasion. All this marked the new friendship 

between Jolly Roger Firm and Hertford Town Casuals. 

Last but not least, we would like to mention our friend from Brentford - Steve Carter, with whom we 

associate our friendships with lads from strong alliance of ours, the one with 'Lokomotiv Plovdiv.' 

It seems like Todor experiences what he has experienced on 11.11.17.  Excited, he kept us in the 

underworld of the English fandom. 

 'The time has come for our publishers to have a word in the face of David McCaffrey from ' Britain’s 

Next BestSeller '- (BNBS), to present our work to the audience with a short, yet profound speech: 

"Kelly (my wife and business partner) and I do not understand and know nothing about football, I’m 

telling you..." David admitted, "So when Tosh and Gilly called us about the publication of the English 

edition of ЈRF- ‘Beyond the Hatred’, we were fairly and mildly sceptical, how can we publish a book 

when we do not follow the sport and the football as a whole?" Despite the above, we accepted the 

opportunity to read the manuscript ... At first glance, some would think it was another book football 

hooliganism and violence, but they would also be surprised and realised been mistaken ... From this 

manuscript, I personally learned about the history of one country, about the culture of a people and, 

more importantly, about the true meaning of loyalty. Everything about violence is somewhat 

secondary, it is a reflection of today's world and how people should be united in a common 

affiliation, cause and passion for something that, if you are not a football fan, you can never possibly 

even understand. And adding that English is not the mother tongue of the authors, we think they 

have done brilliantly and their book has a place on the book market here in the UK! It was a pleasure 

and a privilege to work with Tosh and Gilly on this project. " 



As if, resurrecting the last words, Todor is almost exalted. 

'This was a particularly proud moment for us personally. One of those moments of pins and needles! 

"He concludes. 

 

     ‘OLD DOGS’ FROM LEVSKI, LOKO (PD) AND CHERNOMORETS TURNED UP                  

                                                            AT THE EVENT 

Tosh focuses our attention on the Bulgarian part of the event. 

''There were many friends at the premiere to present our native clubs and our favourite team in 

Bulgaria - Lokomotiv (G.O). Together with the old dogs and our allies from Lokomotiv (Plovdiv), 

Levski, Chernomorets (Bourgas) there was also a representative from our youth group (JRF Youths). 

For them, of course, we had made a special brand new flag. We rely on them for the purpose of 

organising Jolly Roger Firm and secure its future through the youngsters and its name to survive over 

the years! There were also people from other European countries (most of them Bulgarians living 

there) as well as from other continents ... And for them there was another flag made to symbolise 

black and white unity in the United States and Canada. Some of the stars on the US National Flag 

have been replaced by Canadian maple leaves, “explains Tosh. 

 

             ON THE WAY IS A THIRD BOOK WHICH IS 'RAILWAYMAN’S SPECIAL' 

As Meridian Match (Weekend) already informs, this summer at the Sea Side Casino in Bourgas 

should be presented the second book by Tosh Mackintosh and Gilly Black - '' Top Faces BG (Old 

School Terrace Legends) ''. On the way is a third one. 

"We are also preparing a book dedicated to our favourite club- Lokomotiv (G. O)," explains Stoychev. 

- It's called ‘Retro Loko’ and it's a literary historical medley for our beloved club. It must be released 

in September 2019. '' 

However, now all the events are related to ‘Beyond the Hatred’ book. 

'' In addition to the paperback version available on the Amazon’s websites, the electronic version 

(Kindle) of the English edition is now available in the United Kingdom and the United States (since 

early December last year). After New Year's the paperback can be found also in the bookstore chains 

''Waterstones'' & '' The Back Page Shop ''. The native (Bulgarian) edition can still be found in the 

bookstores and Helicon's site, but it’s out of stock and we are in negotiations to print and distribute 

new copies. With great joy and pleasure, we would like to inform you that we’re working on a fourth 

project called '' Dying Breed’’, for which we will keep the details in secret. But as a whole, it will be a 

memorial book for those fans that are no longer with us (RIP). 

 

                                                                                                                                                         IVO GEORGIEV 



 


