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те не са невинни, но
напоследък са удобно
извинение за всичко,
което не е наред. И
още нещо – нерядко
се твърди, че настоя-
щи формирования и
агитки са параван за
организирани прес-
тъпни групи. Докато
преди двадесетина го-
дини хулиганите бяха
в много по-голяма сте-
пен просто по-крайни
привърженици, чиято
основна мотивация бе-
ше да защитават чест-
та на клуба по начина,
по който те го разби-
рат. Дали този начин е
правилният, разбира
се, е друга тема, а и е
въпрос на гледна точ-
ка.

„Отвъд омразата”
разкрива шокиращата
истина относно хули-
ганските ни

изстъпления и
безредици в

други градове

на страната и съпер-
ници, включващи
Спартак (Плевен), Бо-
тев (Пловдив), Янтра
(Габрово), Дунав (Ру-
се), Шумен, Берое
(Стара Загора) и други

от „А” група
до Аматьорс-
ката лига
през години-
те”, разказва
Тош. „Детайл-
но е описано
и местното от-
колешно съ-
перничество с
кръвния враг
Етър (Велико
Търново), като
са проследе-
ни сблъсъци,
които имахме
на родна земя
и отвъд баира
– Арбанаси”,
добавя едини-
ят от автори-
те.

Бонус в из-
данието са

специалните гости и
легенди от трибуните
на Острова - Chelsea
Headhunters, Soul
Crew (Cardiff), Forest
Executive Crew,
Barnsley Five-O,
Feyenoord S.C.F.,
Glasgow Rangers ICF.

И все пак “Отвъд
омразата” не съдържа
само разкази за наси-
лие – в книгата при-
състват истории за
приятелства и радост-
ни мигове. Феновете
на горнооряховското
Локо не крият друж-
бата си с пловдивски-
те „железничари“, а
освен това са горди от
зародилите се наско-
ро контакти с привър-
женици на най-стария
клуб в света – Нотс
Каунти. „Разказваме и
разтърсващите исто-
рии на наши прияте-
ли, които не са вече
сред нас – Дончо от
Локо Пловдив и Пат
Долан от Chelsea
Headhunters”, разкри-
ва още Тош.

Той и съмишленикът
му разказват случки и
събития, които със си-
гурност не могат да
оставят читателя без-
различен.

болния живот на Ост-
рова и футболните ма-
чове от Висшата лига.
Първоначално по ра-
дио BBC Five Live, до-
като стигнат до ТВ
предаванията. Четене-
то на литература от-
носно магията нарече-
на английски футбол
винаги е била също в
полезрението им. С
течение на времето,
когато понаучават
езика на Шекспир и
сцената в Източния
блок се раздвижва,
започват да си купу-
ват „хули“ литература
от Англия. Всички тези
книги са написани от
бивши или настоящи
хулигани на Острова и
почти във всяка една
присъства онази соци-
ална тема, която

има за цел да
обясни на останалите
корена на проблема,

превърнал се с годи-
ните в доста неразб-
ран феномен за оста-
налата част от общес-
твото.

След като завързват
контакти с бивши или
настоящи хулигани от
Острова (повечето от
тях автори на такива

и събития, свързани с
някои от по-крайните
фенове и групировки.
В този смисъл „Beyond
the Hatred“ се явява
поне на този етап ед-
но уникално заглавие
в книжната джунгла
на Острова, тъй като

за първи
път разказва

историята

на една биткаджийска
агитка от България, а
може би и изобщо от
Източна Европа.

Автори на „Отвъд
омразата” са двама
българи, които дълги
години живеят във Ве-
ликобритания – доста
преди някой да си по-
мисли изобщо за
Brexit. Те излизат пред
по-широка публика с
псевдонимите Tosh
McIntosh и Gilly Black.
Двамата са част от
го р н о о р я хо в с к ат а
„фирма”, наречена
Jolly Rogers Club - Ве-
селият Роджър всъщ-
ност е известният на
всички пиратски сим-
вол с черепа и кости-
те.

Над повече от 20 го-
дини те следят фут-

Сл е д
21-го-
дишно

п р о д ъ л ж и -
телно и на
моменти мъ-
чително чака-
не Горна Оря-
ховица най-
после ще има
отново своя
представител във фут-
болния елит на Бълга-
рия. Локомотив беше
приет в новосформи-
раната Първа профе-
сионална лига, а с то-
ва събитие съвпада,
случайно или целена-
сочено, една друга
промоция.

На 1 август на бял
свят ще се появи пър-
вата книга, свързана с
историята на една от
най-колоритните и от-
дадени агитки – тази
на „железничарите” от
30-хилядния град. При
това „Отвъд омразата”
(Beyond the Hatred) ще
излезе не само на
българския пазар, за
който е издадена в ог-
раничен засега тираж
от ИК „Славена”, но
възнамерява да стъпи
и на много по-големия
британски „маркет”,
което всъщност е и
един от сериозните
поводи да обърнем
внимание на това че-
тиво.

В последните години
на Острова става все
по-модерна т.нар. ху-
ли-лит (хулиганска ли-
тература), в която се
описват хаотичните и
противоречиви факти

книги), се заражда
идеята да напишат
своя собствена книга
тук в България и да
опишат преживявани-
ята си като футболна
групировка през годи-
ните, когато са след-
вали любимия си Ло-
комотив (ГО).

„Искахме да бъдем
първите автори на то-
зи тип литература, из-
дадена от фенове от
Източния блок, с кое-
то да разбулим „ин-
формационната мъг-
ла“, стелеща се над
нашата страна с годи-
ни. Тъй като смятаме
себе си за една от
първите групировки в
страната с Pro-British
ориентация, искахме
да споделим с читате-

ля конк-
ретно и
н а ш и т е
причини,
п о р а д и
к о и т о
станахме
част от
тази суб-
култура,
да пре-
създадем
история-
та на жи-
вота си в

радост и болка с лю-
бимия отбор”, обясня-
ва Тош.

Книгата засяга пе-
риода от края на 80-те
и началото на 90-те
години, когато за хули-
ганите се пишеше
много по-малко, но
техните битки и проя-
ви бяха доста по-край-
ни от тези в последно-
то десетилетие да ре-
чем. Човек трябва да
прочете книги като
„Отвъд омразата” или
като „Ние бяхме (в)
Сектор Б” – някои от
известните ни българ-
ски заглавия, за да
разбере, че в днешно
време този проблем
съвсем не е най-голе-
мият в нашия футбол.
Разбира се, хулигани-

Другите фенове за тях
Етър (ВТ): „Познавах много добре някои от по-старите момчета от Горна

и въпреки футболните различия ние успявахме да поддържаме едни
отношения на приятелство и взаимно уважение. В региона най-
магнетичните събития си остават именно дербитата между Етър и Локо
(ГО). Те са изпълнени с огромен заряд и напрежение, а особено през
последните години с неистова омраза между феновете на двата отбора.
Случваше се да застанем един срещу друг за дербито в различни сектори
и отделени фенски лагери, но някак си успявахме да запазим добрите
отношения помежду си.“

Черноморец (Бургас): „Бирата, тежката музика и залитането по
британската „кежуал“ култура ни свързаха трайно с момчетата от
„железничарския“ град. Tова беше едно от малкото места, където сме
записвали поражение и сме виждали толкова враждебно настроени
фенове!

Левски (София): „Jolly Roger Firm“ бяха може би „най-доброто качество“
сред другите по-малки градове в провинцията. Впечатленията ми от тях се
състоят първо от огромната им любов, отдаденост, плам и саможертва към
футболната игра и оказването на подкрепа с всички средства. Ядро от
изключително верни и лоялни приятели, готови на всичко да отстояват
своите принципи и да подкрепят хората, близки до тях.“

Локомотив (Пловдив): „Те бяха около 25 души, беше много горещо и си
спомням, че едвам носеха раниците на гърбовете си, пълни със знамена,
димки и бомби. Сигурно се падаха по 2–3 на човек! Бяха добре въоръжени
за футболен мач. Очакваха мача така сякаш скоро многохилядна публика
ще напълни сектора в минутите до началото на двубоя. Само 20 минути
след като влязохме на по-голямата част от извивката на тръбния парапет
пред нас имаше около 30 знамена (повечето британски). Пееха силно,
синхронно и най-вече вярно!

Нотс Каунти: „Няколко неща впечатлиха силно, а именно онези от тях,
които подкрепяха с такава неистова страст и гордост своя град и клуб, на
което биха завидели дори най-коравите английски фенове.”

Покрай издаването на книгата им със заглавие
„JRF-Beyond the Hatred“, Tosh и Gilly решават да се
заемат и с превода на две книги (Hooligans 1 & 2
by Andy Nicholls and Nick Lowles) от споменатия
по-горе жанр, които се явяват като един вид
енциклопедии за всички хулигански фирми от
Острова и техните прояви през годините. Също
така имат като идея да направят нещо като
български еквивалентни издания на книгите „Top
Boys“ и „Terrace Legends“ от Cass Pennant и Martin
King, където да поканят всички по-известни лица
от родната трибуна.

„Тъй като тази литература е все още непозната и
недостъпна на БГ пазара, бихме искали тя да
стане достъпна за всички, без значение дали са
футболни хулигани, ултраси или просто
обикновени фенове. Целта е да популяризираме
жанра в България и да издадем нашето заглавие и
на английски език”, обяснява Тош.

Двама стари „пирати“ от 

клуба на черепа и костите 

разказват приключенията 

си в агитката на Локо

Авторите превеждат
британски
хули-лит класики

„ÆÅËÅÇÍÈÒÅ“ ÎÒ ÃÎÐÍÀ„ÆÅËÅÇÍÈÒÅ“ ÎÒ ÃÎÐÍÀ„ÆÅËÅÇÍÈÒÅ“ ÎÒ ÃÎÐÍÀ
ÑÅ ÇÀÂÐÚÙÀÒÑÅ ÇÀÂÐÚÙÀÒ


