
Фронтовий репортаж 

Інтерв'ю з Рамоном Бау, 

Член-засновник "CEDADE" 
  

Вступ 
  

"Фронтові репортажі" - це серія інтерв'ю. У цих інтерв'ю ми 
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розповідатимемо про ветеранів, активістів та ініціативи з усього світу. 

  

У цьому номері ми розповімо про члена-засновника та колишнього 

Генерального секретаря "CEDADE", нинішнього активіста "Devenir Eu-

ropeo" Рамона Бау. Товариш Бау також пов'язаний з НСДАП/АО і виконує 

чудову роботу в нашій організації. 

  

"CEDADE" ("Circulo de Amigos de Europa"/"Іспанське коло друзів Європи") 

було створено у 1966 році. Це була іспанська організація на захист 

європейської ідентичності, яка налічувала тисячі прихильників, а ряди її 

членів поповнювалися також за рахунок неіспанців європейської 

зовнішності, в основному німецьких вигнанців. Сьогодні "CEDADE" 

розглядається як європейська націоналістична організація з найбільшим 

впливом свого часу. У 1994 році вона була розпущена. 

  

"Devenir Europeo" ("Становлення Європи") - іспанська організація, метою 

якої є захист європейської ідентичності. 

  

Тепер хочемо почути нашого співрозмовника його ж словами. Наведене 

нижче інтерв'ю було зроблено для видання "NS-Kampfruf (NSK)" на чолі з 

його головним редактором "Wehrwolf". 
  

 Інтерв'ю 
  

НСК: Будь ласка, представтесь. 

  

Рамон Бау: Я Рамон Бау, інженер, 72 роки. Член-засновник "CEDADE" у 

1967 році, я був її генеральним секретарем протягом декількох років. Після 

закриття CEDADE у 1994 році я перебуваю в "DEVENIR EUROPEO", 

аналогічній націонал-соціалістичній асоціації. 

  

НСК: Коли Ви почали займатися політичною діяльністю і що Вас до цього 

спонукало? 

  

Рамон Бау: З 15 років я брав участь у "фашистській боротьбі", спочатку у 

"Фаланзі", але до 17 років я не дуже добре знав націонал-соціалізм. Фаланга 

була вже в повному занепаді і під величезною корупцією при Франко. З 

дуже юних років я зненавидів матеріалістичний світ, який був у світі, я 

відчував себе поза світом, як щось чуже для занепалого суспільства. 

  



НСК: Ви починали свою роботу у франкофільську епоху? І якщо так, то 

яким було становище націонал-соціалістів? Чи вплинув на Вас франко-

режим якимось чином? 

  

Рамон Бау: Так, звичайно, у 1968 році в Іспанії була система Франко. 

  

Єдина перевага полягає в тому, що була (і залишилася) абсолютна свобода 

бути націонал-соціалістом, якщо ти не критикував Франко! Тож ми могли 

видавати книги, журнали, проводити заходи тощо з націонал-

соціалістичною символікою, могли викривати ревізіонізм і атакувати 

сіонізм та капіталізм так само, як і комунізм. Помилки режиму Франко дали 

нам зрозуміти, що ми перш за все НАЦІОНАЛІСТИ-соціалісти, що 

общинний соціалізм необхідний, націоналізм без нього - катастрофа, просто 

диктатура. 

  

НСК: Чи вважаєте Ви давній франкістський режим справжнім 

фашистським? Чому він тоді впав? 

  

Рамон Бау: Франко не має нічого спільного з націонал-соціалізмом, навіть 

з фашизмом. Це був режим військових правих, антикомуністичний. 

  

Між 1936 і 1943 роками вони зазнали впливу фашизму, особливо 

італійського, але лише за формою, а не по суті: консервативного, 

авторитарного, антикомуністичного, але капіталістичного. 

  

І вона зазнала поразки, бо не мала ідеології, а лише військову силу під 

проводом Франко. 

  

НСК: Чи існує ще (ідеологічна) різниця між фашистами (фалангістами) і 

франкістами в Іспанії, чи вони вже зрослися з роками? 

  

Рамон Бау: "Фашисти" в Іспанії вже багато років як залишили 

франкістську систему як праву капіталістичну систему. Сьогодні в Іспанії 

франкісти інтегровані в праве крило Народної партії та партії "VOX". 

  

НСК: Коли Ви приєдналися до АО? 

  

Рамон Бау: Я не пам'ятаю рік, але у мене завжди були повні стосунки з 

НСДАП/АО. У керівництві CEDADE ми завжди мали контакт з Лауком, і я 



завжди його підтримував. 

  

NSK: Чому Ви приєдналися? 

  

Рамон Бау: За те, що ви чітко і абсолютно є націонал-соціалістичним 

рухом, який має свободу вираження поглядів, перебуваючи в США. Вам не 

потрібно обмежувати свої ідеї, як це відбувається майже з усіма іншими 

групами. В Іспанії ми можемо бути націонал-соціалістами, але з 

обмеженнями в тому, що публікується. 

  

NSK: Яка Ваша думка про Міхаеля Кюнена? 

  

Рамон Бау: Його боротьба була дуже хороброю. 

  

НСК: У 1945 році відомий валлонський штандартенфюрер СС Леон 

Дегрель наприкінці війни опинився у вигнанні в Іспанії і врешті-решт 

оселився там. Ви коли-небудь зустрічалися з ним? Якщо так, то опишіть 

його, будь ласка. 

  

Рамон Бау: Звичайно. Я був з Дегрелем кілька разів на заходах Cedade. 

Також редагував у моєму видавництві Bausp його першу книгу "Спогади 

фашиста". Дегрель був героєм не тільки на війні, але й у вигнанні. 

Незважаючи на небезпеку бути висланим до Бельгії, він завжди 

продовжував боротися, редагувати, проводити зустрічі, заохочувати 

молодь. 

  

Він також був католиком, що користувалося великою популярністю серед 

католицьких НУНС в Іспанії, яких тут чимало. Тут багато його книг було 

видано іспанською мовою. 

  

NSK: Чи зустрічалися Ви коли-небудь з іншими вигнанцями-ветеранами 

НС, такими як Отто Скорцені або іншими емігрантами? 

  

Рамон Бау: Багато вигнанців були з нами в CEDADE, Скорцені був на 

церемонії заснування CEDADE в Мадриді і писав у нашому журналі. 

  

Ми також мали багато контактів з хорватами, такими як Любурич, 

угорцями, такими як Стефан Дарвас, тут він виступав з доповіддю в CEDA-

DE H: Рудель, і багатьма іншими менш відомими вигнанцями. 



  

НСК: Опишіть, будь ласка, політичну роботу на сьогоднішній день. 

  

Рамон Бау: Видання книг, пропагандистських і журнальних видань і т.д., 

ви можете побачити це на сайті Devenir Europeo. У нас є приміщення, і ми 

проводимо в них заходи НУО. 

  

Наскільки сильним є націонал-соціалістичний рух у порівнянні з 

традиційним фашистським рухом в Іспанії? 

  

Рамон Бау: Найкраща відповідь полягає в тому, що у нас обох дуже мало 

сил і засобів. Помилково намагатися перебільшувати речі, щоб зробити себе 

важливими. Нас усіх мало. В рамках НС, без сумніву, Devenir Europeo є 

єдиною легальною організацією, яка має приміщення, журнали і т.д., але ми 

не можемо похвалитися великою силою, це неправда. 

  

NSK: Чи існує співпраця між націоналістичними партіями та організаціями 

у вашій країні? 

  

Рамон Бау: Ми співпрацюємо в основному з редакціями і деякими 

групами, але тільки якщо вони серйозні, без хуліганства, без безглуздого 

насильства, по можливості легальні. Ми не хочемо контактів зі скін-

групами або нелегальними насильницькими групами. 

  

NSK: Чи можна відкрито працювати з НС у вашій країні? 

  

Рамон Бау: Так, ми можемо бути націонал-соціалістами відкрито. Devenir 

Europeo публічно оголошує себе націонал-соціалістичною. Звичайно, ми 

повинні дбати про мову, наприклад, ми повинні дати зрозуміти, що ми 

расисти, тому що ми з любові до всіх рас і їх ідентичності, а не з ненависті 

або вищості. І ми боремося з сіонізмом і фінансами не тому, що вони євреї, 

а через їхню діяльність. Білий лихвар - це теж наш ворог. 

  

НСК: Які політичні дії Ви здійснюєте? 

  

Рамон Бау: Все, що ми можемо зробити, від редагування всіх видів 

матеріалів до їх розповсюдження, проведення публічних заходів, 

навчальних курсів, утримання приміщень і проведення в них лекцій. 

  



NSK: Наскільки сильний ворог у вашій країні? 

  

Рамон Бау: Так само, як і в інших європейських країнах. Іншими словами, 

його влада тотальна. Єдина перевага тут полягає в тому, що юридично НН 

можливий. І що сіоністські угрупування не мають насильницької сили, 

лише економічну. 

  

NSK: Чи співпрацюєте ви з іспаномовними організаціями за межами 

Іспанії? 

  

Рамон Бау: Ми підтримуємо чудові стосунки з націонал-соціалістичними 

журналами і групами в іспаномовних країнах Америки, де видаються 

високоякісні журнали, такі як "Sigfrido" або "Elbruz". Є чудові видавництва 

в Аргентині тощо. 

  

Але ми не маємо жодних стосунків з групами тут, в Іспанії, типу 

латиноамериканських гуртів. 

  

NSK: Ваша країна вже втратила багато людей через Covid-19, головним 

чином через масову відсутність профілактики на початку та слабку систему 

охорони здоров'я. Чи звинувачуєте ви в цьому уряд? 

  

Рамон Бау: Уряд вчинив тут так погано, як тільки міг. Потрібно багато 

часу, щоб викрити ті звірства, які були зроблені: руйнування економіки 

абсурдними заходами і натомість не захист людей похилого віку в перші 

місяці, що призвело до величезної кількості смертей серед людей похилого 

віку. 

  

NSK: Які основні проблеми Вашої країни на сьогоднішній день? 

  

Рамон Бау: Сьогодні всі білі країни мають однотипні проблеми, це вже 

проблеми не однієї країни, а всіх. Більше немає сенсу говорити про рішення 

для "Іспанії", а для Європи і світу нашої раси. 

  

NSK: Розкажіть, будь ласка, про політичні цілі іспанського Руху НУНС 

  

Рамон Бау: Щоб бути правдивим, "стояти високо у світі, що лежить у 

руїнах". Не здаватися, виховувати молодь, наполегливість. Було б 

помилкою ставити цілі для досягнення успіху, які виходять за рамки цього. 



  

НСК: Дякуємо за інтерв'ю. Продовжуйте в тому ж дусі. Перемога за нами! 

  

Не соромтеся додати кілька заключних слів до одержувачів 

  

Рамон Бау: Перемога за нами з того моменту, коли ми виконаємо свій 

обов'язок до кінця, не відступаючи. Решта - в майбутньому, я не ворожбит, і 

ми не повинні боротися лише за гарантії успіху. 



 Перші два тижні нашого 
  

Літній наступ! 

  

12 травня 
  

Починається планування ЛІТНЬОГО НАСТУПУ. 
  

19 травня 
  

Що таке НСДАП/АО? Книга видана 22 мовами світу. 

  

22 травня 
  

Інформаційний бюлетень НСДАП/АО розширюється з п'яти до 23 мов.  

  

і 

  

з щомісячного до щотижневого видання.  

  

Іншими словами: з 60 випусків на рік до понад 1000 випусків на рік! 

  

Примітка: Виробнича група створила перші ЧОТИРИ випуски всього за 

ТРИ дні. Це доводить, що щотижневий випуск є цілком реальним. 
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24 травня 
  

Запущено новий веб-сайт НСДАП/АО nsdapao.info.    

  

Передісторія: 

  

Безпрецедентне одночасне захоплення Трьох доменних імен в Інтернеті в 

лютому призвело до виведення з ладу основного веб-сайту НСДАП/АО. 

  

Американський реєстратор, материнська компанія якого знаходиться в 

Канаді, стверджував, що це було зроблено "за наказом німецької поліції". 

[Примітка: Всі три веб-сайти в основному німецькомовні. Це nsdap.info, nazi

-lauck-nsdapao.com та ще один клієнт веб-хостингу zensurfrei.com]. 

  

Іншими словами: Американська компанія виконувала накази іноземного 

уряду! І позбавила свободи слова співвітчизників-американців! 

  

Була подана офіційна скарга в ICANN. І був найнятий юрист. 

  

Компанія Zensurfrei була заснована у 2001 році для надання веб-хостингу 

політичним дисидентам. Спочатку було менше десятка клієнтів. Переважно 

в Німеччині. За кілька років їх кількість зросла до шістдесяти. Сьогодні 

Zensurfrei надає послуги хостингу сотням сайтів по всьому світу. 

  

Сайти та сервери Zensurfrei піддаються постійним і масованим атакам! 

  

Лише за один місяць Zensurfrei відбила СІМ "подій нульового дня" (ZDE).  

  

Деякі атаки здійснюють професійні хакери. Один з них був настільки 

вражений нашим захистом, що зв'язався з нами. Нічого особистого. Йому 

заплатили 26 тисяч доларів. (У нього нічого не вийшло. Але гроші він все 

одно залишив собі). 

  

Деякі атаки фінансуються державою. І дуже витончені.  

  

Тільки найбільш висококваліфіковані ІТ-спеціалісти можуть успішно 

захиститися від такого масштабу та витонченості атаки. (16+ годинний 

робочий день - не рідкість!) 

  



Це НЕ дешево. Свобода слова НЕ є безкоштовною. 

  

ІТ-команда Zensurfrei розробила та впровадила стратегію, яка значною 

мірою нейтралізувала наслідки втрати доменних імен. (Примітка: юридична 

боротьба за повернення контролю над цими доменами також триває!) 

  

Кілька майже ідентичних доменів реєструються у різних реєстраторів, 

розкиданих по всьому світу.  

Наприклад: nsdapao-gerhard-lauck.com, nsdapao-gerhard-lauck.net та nsdapao

-gerhard-lauck.org вказують на сайт nsdapao.info. Це "вхідні" домени.   

  

Основний веб-сайт nsdapao.info слугує шлюзом до цілої мережі 

взаємопов'язаних сайтів. Іноді їх називають "сателітними" або 

"допоміжними" веб-сайтами. [Zensurfrei розробила цю стратегію майже 

двадцять років тому. Обидва фактори - безпека і вартість пропускної 

здатності - були визначальними]. 

  

Ці альтернативні домени помітно відображаються на сайті. Таким чином, 

відвідувачі знають, де шукати. (Примітка: Ще більше доменів 

зареєстровано, але НЕ оприлюднено. Доки не буде потреби). 

  

Існують також "вихідні" домени. Приклад: nsdapao-lauck-news.com, nsdapao

-lauck.net та nsdapao-lauck.org. Ці домени вказують на наступний веб-сайт 

NSDAP/AO nsdapao.org. 

  

Ці веб-сайти розроблені таким чином, що їх майже неможливо зламати.    

  

Іншими словами: Відвертий наступ на свободу слова виявився 

замаскованим благом. 

  
Підступна атака провалилася. 

Як у Перл-Гарборі! 
  

Герхард Лаук  

  
  

  

  

  



Фронтовий репортаж 

Інтерв'ю з Моллі 
  

Частина перша 
  

  

Переклад інтерв'ю NS KAMPFRUF з Моллі з MOURNINGTHEAN-

CIENT.COM. 

  

НСК: Будь ласка, представтесь. 

  

Моллі: Привіт, я Моллі з сайту www.mourningtheancient.com. Я один з 

постійних істориків Другої світової війни (Адольф Гітлер і Армія Людства) 

і головна веб-майстриня сайту. Час від часу я також позую для веб-сайту. 

  

НСК: Опишіть, будь ласка, Ваші політичні погляди. 

  

Моллі: Я горда націонал-соціалістка. Для мене немає іншого шляху. Я 

думаю, що націонал-соціалізм - це єдине, що може врятувати цю планету. Я 

вірю, що кожна раса і культура може прийняти свою власну форму націонал

-соціалізму. Кожна раса повинна мати національну, культурну і расову 

гордість. Але кожна раса також повинна залишатися на своїй власній, 

визначеній природою території на цій планеті. Змішування рас шкодить 

кожній з них. Це є расовим самогубством. 
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Molly 



НСК: Коли Ви почали займатися політичною діяльністю і що Вас до цього 

спонукало? 

  

Моллі: По правді кажучи, сама причина, по якій ми почали "Жалобу за 

Древніми" (на початку нас було троє), полягала в тому, щоб поширювати 

знайдену нами істину через розважальний засіб масової інформації. Кажуть, 

робіть те, що ви знаєте, а ми добре знали музику, тому ми використовували 

музику як наш основний засіб. Ми були молоді, я був ще підлітком, це було 

в 1995 році, і ми горіли амбіціями. Але ми також відчували себе безсилими і 

безцільними. У вільний час ми багато експериментували з фотографією, 

вчилися якнайбільше. Інформація тоді була досить важкодоступною, до 

Інтернету (принаймні, для нас). Ми отримували різні інформаційні бюлетені 

та журнали від расового підпілля. Особливо нам подобалися речі Вільяма 

Пірса. Ми поглинали його книги "Щоденники Тернера" і "Мисливець", не 

кажучи вже про його журнал і різні публікації типу бюлетенів. Пірс був 

моїм найбільшим і найважливішим живим вчителем. Те, чого він мене 

навчив, шокувало і жахало мене. Я не міг повірити деякій інформації. Ніхто 

з нас не міг. Тобто, ми довіряли йому, але ми повинні були з'ясувати для 

себе, чи правдива деяка інформація. На перевірку деяких речей пішло кілька 

років, але врешті-решт ми це зробили. Приголомшливі істини. Вони 

шокують мене й досі. Ми приймали слабкий сигнал його радіопередачі тут, 

в Небрасці. Ми збиралися навколо цього маленького радіоприймача, тихі, як 

миші, і слухали його статичний голос. Ми були вражені тим, що можемо 

увімкнути радіо і почути правду, хоч раз у житті. Заборонену і небезпечну 

правду. Для мене це було хвилююче і надихаюче. 

  

NSK: Ви організовані? 

  

Моллі: Ні, у мене всюди стоси книг і паперів! Ха-ха. Але я не думаю, що ви 

це мали на увазі. Я не впевнена, як відповісти на це питання, але можу 

сказати, що за останні 26 років я познайомилася з чудовими людьми і 

зав'язала кілька чудових знайомств. Але, зрештою, зараз я майже самотній. 

Я думаю, що наш Адольф Гітлер і Армія Людства говорить сама за себе. Я 

вклав у неї багато років, і я думаю, що це видно. Я отримую чудові листи з 

усього світу і зустрічаю по-справжньому цікавих, розумних людей. Наша 

боротьба притягує найкращих (і найгірших) людей світу. Багато людей 

кажуть мені, що їх веде до правди інстинкт. Вони завжди знали, що у світі 

щось не так, але не могли зрозуміти, що саме... і тут... Адольф Гітлер! Я 

думаю, що коли ти усвідомлюєш, що тобі брехали не тільки про нього, але й 



про Другу світову війну, все починає ставати на свої місця. Починаєш 

ставити під сумнів усе, що тебе оточує. Ти розумієш, що твої вчителі в 

школі брехали. Що їм, у свою чергу, брехали. Це заходить все глибше і 

глибше, поки одного разу ти не усвідомлюєш, що це битва, більша за всіх 

нас. Це війна, яка почалася тисячі років тому. Це війна, яка почалася тисячі 

років тому, в пісках стародавньої Шумерії, і яка тягнеться в невідоме і 

невизначене майбутнє. Щоб додати трохи контексту до початку нашої 

боротьби в Шумері, ось цікава деталь: 

  

"Згідно з загальноприйнятими поглядами, рання історія Месопотамії - це, 

по суті, історія расового конфлікту; її події являють собою етапи 

смертельної боротьби між двома ворожими расовими групами - шумерами і 

семітами. У цій боротьбі семіти, які могли спиратися на расові резерви 

Сирії та Аравії, вийшли переможцями. Після тривалої і запеклої боротьби, 

що тривала протягом багатьох поколінь, вони розгромили під проводом 

свого талановитого вождя Саргона шумерів, які відтепер були витіснені все 

далі і далі на південь. За винятком короткочасного шумерського 

"повернення" за часів Третьої династії Ура, ця перемога зробила семітів 

господарями Вавилонії назавжди". 

  

Передбачуваний конфлікт між шумерами і семітами в ранній історії 

Месопотамії 

  

Торкільд Якобсен, Чиказький університет [Журнал Американського 

східного товариства, том 59, № 4 (грудень, 1939 р.) с. 485-495 (11 сторінок), 

виданий Американським східним товариством]. 

  

НСК: Як жінка, як би Ви особисто визначили роль жінки в політиці та 

суспільстві в цілому? 

  

Моллі: Я вірю в те, у що вірив фюрер, а саме, що жінки не повинні 

займатися політикою. Я вважаю, що найважливіша роль жінки - це роль 

матері. Як мати, вона є вчителькою і формує майбутнє. Але жінка також має 

роль у суспільстві, як Гертруда Шольц-Клінк, - вести за собою, 

організовувати і надихати покоління жінок - вчити молодих дівчат, як бути 

жінками. Націонал-соціалісти створили Лігу молодих дівчат 

(Jungmädelbund) для дівчат 10-14 років і Лігу німецьких дівчат для дівчат 14

-18 років. Я також думаю, що у воєнний час жінки виконували ролі, яких 

вони не мали б у мирний час. Наприклад, були жінки, які 



використовувалися в ролі зенітників, або навіть пілотів, зрештою, я думаю, 

що ми зараз ведемо боротьбу, яка виходить за рамки всіх традиційних норм. 

Я вважаю, що жінки повинні використовуватися там, де вони можуть 

допомогти, чи то в традиційній чоловічій ролі, чи в будь-якій іншій. Я б 

навіть сказав, що в цій жахливій боротьбі вона повинна бути використана в 

бою. Я знаю, що це не було нормою в Третьому Рейху, але були деякі 

потужні прихильники, які виступали за це. Як Ганна Райч, яка зголосилася 

сформувати льотну групу "Камаказ" (і була першим добровольцем!). 

Зробити або померти. Наш останній шанс. Ми оточені нашими ворогами. 

Наше власне расове Аламо. Всі ми - вервольфи. Ми або вишкіримо зуби і 

вкусимо, або ляжемо на червоний сніг і помремо. 

  

NSK: Ваша країна вже втратила багато людей через Covid-19, в основному 

через масову відсутність профілактики на початку та слабку систему 

охорони здоров'я. Чи звинувачуєте ви в цьому уряд? 

  

Моллі: Хм... складне питання. Я думаю, що вся ця ситуація з Ковідом 

використовується як політична зброя. Можливо, це інструмент для того, 

щоб відібрати наші права, так виглядає. Я знав кількох людей, які 

перехворіли, і вони розповідали мені різні речі. Деякі люди підхопили більш 

важку форму грипу, в той час як інші повідомляли, що це було не так вже й 

погано. Я також знав кількох людей похилого віку, які померли від нього, 

але всі вони мали супутні захворювання, такі як діабет тощо. Божевільні 

локдауни уряду знищили малий бізнес та економіку в цілому. Але вони 

просто продовжують друкувати свою фіатну валюту, ніби це якісь чарівні 

гроші. Тим часом мега-компанії, такі як Amazon, звітують про рекордний 

бізнес завдяки локдаунам. Це все досить божевільно, і тепер я просто 

чекаю, коли вони змусять людей зробити свою отруйну вакцинацію. Це вже 

відбувається в Англії та Франції. Якщо у вас немає вакцини, ви не зможете 

поїхати практично скрізь. Вони заробляють мільярди і мільярди на своїх 

фальшивих щепленнях. Хоча дослідження показують, що вакциновані люди 

хворіють на грип так само часто, а в деяких дослідженнях навіть частіше, 

ніж невакциновані. Тепер вони говорять про нескінченні "варіанти" та 

"бустери". Чи закінчиться це божевілля коли-небудь? 

  

NSK: Наскільки сильний ворог у вашій країні? 

  

Моллі: Ну, ми всі знаємо, що Ворог обрав Сполучені Штати своєю штаб-

квартирою з кінця Другої світової війни. Отже, ворог тут досить сильний. 



Якби не наша "надокучлива" конституція, ми всі, напевно, вже були б у 

таборах для ув'язнених або в братських могилах. Але з появою Інтернету, 

чого ворог ніколи не міг передбачити, його сила була ослаблена. 

Інформація, яку колись було майже неможливо знайти, тепер у вас під 

рукою. На жаль, це змінюється, і цензура набирає обертів, як ніколи раніше. 

Але люди розкусили брехню. Правда "заразила" світ. Більше людей, ніж 

будь-коли раніше, дізналися правду про те, що сталося і що відбувається. 

Суть в тому, що якщо ми програємо цю війну, то в нашому майбутньому не 

буде ГУЛАГу, а буде безіменна братська могила. Принаймні, ми будемо 

поховані в хорошій компанії. Ха-ха. А якщо серйозно, то відвідуваність 

нашого сайту різко зросла. Коли Трамп вперше балотувався в президенти, 

трафік просто вибухнув. І найбільш відвідуваними розділами сайту, в рази 

більше, були розділи правди про Другу світову війну. Я можу сказати вам 

ось що: є ціле пекло набагато більше людей, які займаються ними, ніж ми 

собі уявляємо. Тиха більшість. Ті, що причаїлися. Будемо сподіватися, що 

вони скоро вийдуть з тіні і приєднаються до нас, інакше буде занадто пізно. 

Люди повинні перестати переживати, що їхні прізвища потраплять до 

якогось списку. Ці списки - це знаки пошани. Встань і борись або лягай і 

помри. Просто залишайтеся легальними, і вам не буде про що хвилюватися. 

А нашим братам і сестрам в окупованій Європі, де свободи практично не 

існує, будьте розумними, працюйте і боріться в тіні. Залишайтеся 

анонімними. Ми з вами! 

  

NSK: Які основні проблеми Вашої країни на сьогоднішній день? 

  

Моллі: Ого, я не думаю, що у нас знайдеться місце на жорстких дисках для 

такої відповіді! Але якщо серйозно, то все стало абсолютно божевільним. Я 

маю на увазі, як ми ніколи не могли собі уявити. Я дуже уважно стежу за 

політикою і цим клоунським світом, тому я все це бачу. Я не можу повірити, 

наскільки це стало божевіллям і за такий короткий проміжок часу. Таке 

враження, що Ворог уявив, що бачить перемогу, зрадів, втратив пильність і 

пішов повним глобо-гомо в швидкому перемотуванні. Знаєте, кидає свої 

карти і просто пускає слину. Ми маємо трансвеститів, трансвеститів, які 

читають нашим дітям у бібліотеках, дітей, які піддаються гормональному 

каліцтву, намагаючись змінити свою стать, підлітків, які роблять операції зі 

зміни статі, статуї наших батьків-засновників, які руйнують і плюндрують, 

традиційних білих авторів, яких забороняють у бібліотеках і школах, дітей, 

яких навчають у школі, що їхні предки були злом, і що вони самі є злом... Я 

можу продовжувати і продовжувати. Одне з найкращих відео, яке я бачив, 



що документує війну проти білих людей, знаходиться тут: https://

www.bitchute.com/video/HUQZaer4iIMl/ - Зазвичай я не люблю давати URL-

адреси, тому що їх так часто видаляють, але, сподіваюсь, дехто з вас зможе 

переглянути це відео, зберегти його і перепостити до того, як це станеться. 

Один з наших анонімних товаришів витратив на це неймовірну кількість 

часу, і це дійсно вражаюча робота. Від неї у вас закипить кров і по шкірі 

поповзуть мурашки. 

  

НСК: Ваші різноманітні проекти мають назву "Оплакування давнини". Яку 

саме давнину Ви маєте на увазі і чому Ви її оплакуєте? 

  

Моллі: Ви знаєте, я завжди захоплювалася минулим. Чи то стародавні 

шумери (які, до речі, були білою расою. Історичні книги 1800-х років навіть 

називають їх "Великими Білими", але зараз їх зробили небілими, як і багато 

інших історичних постатей...), спартанці, греки, римляни, вікінги, кельти, 

германські племена, і навіть небілі раси, такі як інки, ацтеки, майя і т.д. і 

т.п.. Я думаю, що вони володіли свободою і єдністю, про яку ми можемо 

лише мріяти. Але, зрештою, це велика помилка. Коли я мрію про минуле, то 

одразу переходжу до дванадцяти чарівних років націонал-соціалістичної 

Німеччини. Час величі, якої ніколи раніше не було в історії. Культурно, 

художньо і технологічно відбувся величезний стрибок. Але також і 

соціально. Це пробудило велич в людях. Я вивчав Третій Рейх практично до 

крові, і все ж відчуваю, що я лише подряпав поверхню. Ніби й одного життя 

не вистачить, щоб дізнатися про їхню могутню боротьбу та чарівні 

перемоги. Навколо них все ще існує така таємниця. Наші націонал-

соціалістичні батьки - це наші лицарі Камелоту. Адольф Гітлер - це, 

звичайно, наш король Артур. Вони є такою легендою для нас, молодих, тих, 

хто народився через десятиліття після їхньої мученицької смерті. Іноді 

здається, що вони, мабуть, були якимось великим сном, або якоюсь великою 

ілюзією, що нічого настільки вражаючого не могло існувати на цій старій, 

сумній, корумпованій землі. Але вони були реальністю. Це ніколи не 

перестане мене дивувати. І я повинен сказати, що такі люди, як Герхард 

Лаук, підтримували цю мрію всі ці важкі роки. Він боровся з сумнівами, 

самотністю, зрадою, ув'язненням в чужій країні і всім іншим щоденним 

мороком, і виходив переможцем. Він ніколи не згинався, ніколи не 

втомлювався, і всі ці важкі роки змушував битися серце нашої мрії. Саме 

такі люди, як він, коли весь світ проти них, але вони продовжують боротися. 

Хай там що. За тебе, Герхарде Лаук! 
  
  



Фронтовий репортаж 

Інтерв'ю з Моллі 
  

Частина друга 
  

  

НСК: Ваші нинішні проекти, очевидно, пов'язані з філософією та 

мистецтвом. 

  

Опишіть, будь ласка, Ваші погляди на вплив таких тем на політику. 

  

Моллі: Ну, я намагаюся оновлювати фотогалерею, але в основному я 

зосередилася на Адольфі Гітлері та Армії Людства 

(www.mourningtheancient.com/truth.htm). Зараз я на 21 сторінці, і мені ще так 

багато треба зробити. Вивчення Другої світової війни - це абсолютне 

інформаційне мінне поле. Ви шукаєте інформацію про одне, а знаходите ще 

дві речі для дослідження. Відчуття таке, ніби ти археолог, який розкопує 

поховане минуле. Минуле, про яке вони не хотіли б, щоб стало відомо. 

Можна знову подякувати Інтернету за потік інформації та фотографій. 

Надзвичайно рідкісні речі з'являються з роками з різних куточків планети. 

Часто здається, що ми збираємо пазл, шматочки якого розкидані по всьому 

світу. Але щоб відповісти на ваше запитання, як філософські та мистецькі 

речі можуть впливати на політику, що ж, я думаю, що мистецтво є 

потужним інструментом, коли його використовують у політичній 

пропаганді. Мистецтво може надихнути нас на великі справи. Воно може 
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підживлювати нас, коли ми відчуваємо спустошеність, і бути смертоносною 

зброєю у нашій війні. Ось чому я дозволяю націонал-соціалістам 

використовувати будь-які наші фотографії для будь-яких проектів, які вони 

можуть мати. Для мене велика честь допомагати. Я дуже сподіваюся, що те, 

що я зробив у своєму житті, допоможе просуванню нашої справи. Що ще 

може бути важливішим за це? 

  

НСК: Деякі з Ваших фоторобіт є досить суперечливими. Яким був Ваш 

намір розташувати їх таким чином? 

  

Моллі: Ну, ми ніколи не мали наміру викликати суперечки, але деякі з них, 

безумовно, викликають. Кілька років тому була опублікована ворожа книга, 

яка "досліджувала" деякі з наших фотосесій. Було дуже цікаво читати 

ворожу оцінку нашої фотографії. Для них все мало приховане послання 

проти них. Все мало прихований расистський або "нацистський" підтекст. 

Зауважте, це було до того, як ми опублікували будь-які відкриті фотосесії в 

націонал-соціалістичному стилі. Але це не мало значення, фотографії 

повинні були означати те, що вони хотіли. Але крім цього, протягом 

багатьох років ми досліджували широкий спектр тем і використовували 

багато символіки, деякі з них приховані, а деякі - прямо на ваших обличчях. 

До речі, мені дуже сподобалися зйомки "Божественної помсти II" 2010 року, 

де я заколов і вирвав закривавлений череп з глобуса "Ізраїлю". Не дуже 

тонко, я знаю, але ефективно, ха-ха. Після більш ніж 100 зйомок і багатьох 

років, ми іноді нудьгуємо і робимо більш "химерні" зйомки. Мені 

подобається читати і думати про фантастичні теми, і я думаю, що в наших 

фотосесіях багато фантазії. Дуже невелика меншість трохи ображається на 

наготу, але цим людям потрібно розслабитися, Третій Рейх показував повну 

фронтальну наготу в своїх фотокнигах. Я не вважаю, що людське тіло є 

чимось образливим чи брудним, якщо його використовувати в художньому 

сенсі. 

  

НСК: Розкажіть, будь ласка, про Ваші мистецькі впливи та речі, які Вас 

надихають. 

  

Моллі: Я обожнюю Брекера та багатьох інших митців Третього Рейху, 

включаючи Адольфа Гітлера. Так багато з того, що робив Третій Рейх, було 

мистецьким. Коли дивишся на лідерів, так багато з них були художниками 

до того, як їх виштовхнули в політику. Ви бачите фотографії їхніх вулиць, і 

вони виглядають чарівно. Прапори, колони і статуї. Краса без кордонів. Я 



люблю дивитися на все, що вони створили. Їхні військові медалі, кинджали 

і навіть цивільні нагороди не мають собі рівних в історії за красою. Іноді у 

мене мурашки по шкірі, коли я дивлюся на них. Адольф Гітлер і ті 

дванадцять чарівних років ніколи не старіють для мене. Це єдина річ у 

житті, про яку я можу чесно сказати, що вона ніколи не старіла і не 

набридала мені. Я хвилююся, коли бачу фотографію Адольфа Гітлера, яку 

ніколи раніше не бачив. Це трапляється не часто, але це може бути якась 

маленька, піксельна фотографія, і я посміхаюся, як дитина... Я люблю 

багатьох лідерів Третього Рейху і обожнюю дізнаватися про них, люблю 

відкривати для себе те, чого ніколи раніше не читав і не бачив. Я люблю 

таких людей, як Дарре, який був таким загадковим і містичним хлопцем, 

або життєрадісний Лей, який трагічно втратив кохання свого життя і 

контролював найбільшу організацію в Третьому Рейху, ДАФ (Німецький 

трудовий фронт). Або один з моїх улюбленців, якому я щойно присвятив 

неймовірно складну фотосесію, герой Оскар Дірлевангер, який очолював 

бригаду Дірлевангера. Цю людину обливають брудом, іноді мені здається, 

що ворог може ненавидіти його більше, ніж самого Адольфа Гітлера! Про 

нього та його хоробрих людей пишуть найзлішу брехню. Воістину 

неймовірну. Але правда в тому, що він був героєм війни, який здійснив 

дивовижні подвиги. Він очолював найнезграбнішу групу людей за всю 

Другу світову війну, і чудово впорався з цим завданням. Бригада 

Дірлевангера стала другим шансом для багатьох чоловіків. Солдати, які не 

вміли поважати авторитетів, навчилися поважати могутнього Оскара 

Дірлевангера. Солдати, які були заарештовані за вчинення негідних солдата 

вчинків, або браконьєри, або злочинці різного ступеня. Всі вони отримали 

другий шанс у бригаді Дірлевангера. Разом вони робили дивовижні речі, 

незважаючи ні на що. Навколо них вороги. В тилу ворога. Це зблизило їх. 

Вони зрозуміли, що бригада Дірлевангера - це їхня рятівна сила. Їхнім 

порятунком на полі бою, а Оскар Дірлевангер - їхнім ангелом-хранителем.  

  

НСК: Частина Ваших робіт пов'язана з музикою, Ви навіть випустили 

музичний альбом. Чи плануєте ви випустити новий альбом у майбутньому? 

  

Розкажіть, будь ласка, про вплив та натхнення Вашої музики. 

  

Моллі: У минулому ми випустили два фотодиски і створили галереї для 

кожної фотосесії. Ми використовували різні гурти для створення музики, 

яка грала на задньому плані. Іноді нам не вистачало одного-двох музичних 

треків, тому нам доводилося створювати ембієнт-трек самостійно. Ми 



зробили близько п'яти-шести таких треків, і нашому другові, який займався 

звукозаписом на лейблі Elegy Records, вони сподобалися, і він запропонував 

нам записати диск, а він його опублікує. Ми назвали його Primitive Suprema-

cy. Деякі з них були дуже націонал-соціалістичної тематики, як, наприклад, 

трек "He Lives!" про Адольфа Гітлера. Це як приказка: "Де живе Адольф 

Гітлер? У моєму серці!" Це був веселий проект. Свого часу ми також 

зробили 45-хвилинний художній фільм. Ось це був проект! Зйомки фільму 

"Оплакування стародавніх" були неймовірно виснажливими. Я завжди хотів 

зняти чистий націонал-соціалістичний фільм, але я не знаю, чи знайду коли-

небудь час або драйв. Небо виглядає трохи тьмяним. Можливо, в 

наступному житті. А натхнення? Ну, для фільму я дивився навколо себе. 

Взяла все погане, всю темряву, весь самотній смуток цього зруйнованого 

світу, і вклала все це в образ дівчини, яка шукає істину, і вона її знаходить - 

на кладовищі! Але вона не мириться з цим і шукає далі. Крізь криваві 

кошмари і величні гори, вона шукає далі і далі. Якщо вам цікаво, фільм є на 

нашому сайті для скачування безкоштовно, як і все, що є на толоці "Траур 

по древнім". Без реклами. Без файлів cookie. Ніякого відстеження. 

  

НСК: Ви навчалися деяким з Ваших мистецтв, чи навчилися цьому (всьому) 

самостійно? 

  

Моллі: Ні, не зовсім, я провчилася кілька років у коледжі, але кинула 

навчання, коли мені сказали, що потрібно пройти курс "чутливості до 

меншин". Я не міг цього зробити. Зауважте, це було приблизно в той час, 

коли я відкрив для себе правду про все. Хочете знати, як саме я почав свій 

шлях до правди? Я був у маленькому букіністичному магазині, який 

належав азіатській жінці. Я розглядав справжні кримінальні книги. Мені 

подобалося вивчати психологію злочинців і вбивць. Там була книга в м'якій 

обкладинці під назвою "Братство вбивства". Це була найважливіша книга, 

яку я коли-небудь знайшла. Вона змінила все моє життя і відправила мене в 

подорож, яку я продовжую і донині. Це була книга про героя і мученика 

Роберта Метьюза та Братів Швейгенів. Звичайно, вона була написана 

ворогом, але вона знайшла відгук у моїй душі. Вони не змогли приховати 

правду про величну і трагічну сагу чоловіків і жінок Мовчазного Братства. 

Я був захоплений їхніми зусиллями. Я запитував себе: а що, якщо те, про 

що вони розповідають - правда? Ви не могли не підбадьорити їх під час 

великого пограбування броньовика Брінка! Мені подобалася глибина духу 

Метьюза, його іноді хлоп'ячий ідеалізм був абсолютно чарівним, або 

абсолютна хоробрість його кращого товариша Гарі Ярброу, коли він був 



оточений ФБР. Усі вони були схожі на героїв, які щойно зійшли зі сторінок 

підручників з історії. Лицарі, які наважилися підняти свої чарівні мечі на 

злого і розбещеного дракона федерального уряду Сполучених Штатів. І так 

само, як у трагічній історії в якійсь фентезійній книжці, лицарі не змогли 

зупинити злого звіра. Але, на жаль, історія не закінчилася, нова книга 

пишеться прямо зараз! У "Братстві вбивць" згадували ще одну важливу 

книгу - "Щоденники Тернера". Я тримав цю книгу в голові місяцями, а 

потім, як за помахом чарівної палички, одного дня я сидів у друга вдома і 

переглядав каталог видавництва "Дельта Прес". Це був досить божевільний 

каталог, наповнений книгами про те, як робити вибухівку, глушники та інші 

дивні речі. Так от, переглядаючи його, вгадайте, що я побачив? Серед 

військових посібників з виживання та відео-інструкцій зі стрільби була 

книга, назву якої я впізнав: "Щоденники Тернера". Ось вона. На продаж. 

Легендарна книга, яку так глибоко ненавиділа система. "Щоденники 

Тернера" та інша книга Пірса, "Мисливець", яка мені подобається більше, є 

навчальними посібниками більше, ніж будь-що інше. Звичайно, вони мають 

чудову історію, яка, я б сказав, з кожним днем стає все більш і більш 

правдивою, але вони явно призначені для того, щоб навчати. І вони навчали. 

Шкода, що у мене не було можливості подякувати доктору Пірсу. Але, 

принаймні, я мав змогу взяти інтерв'ю у таких великих людей, як Девід 

Лейн, на Різдво/Святвечір 2002 року і подружитися з Гарі Ярброу. 

  

НСК: Серед Ваших робіт є також різні репортажі. В одному з таких 

репортажів Ви взяли інтерв'ю у лідера нашої партії Герхарда Лаука. 

  

Що Вас спонукало до цього? Яка Ваша точка зору щодо НСДАП/АО? 

  

Моллі: Я вперше дізналася про Герхарда Лаука, коли він був заарештований 

в Європі і відправлений до німецької в'язниці за абсолютно помилковим 

звинуваченням. Я дуже співчувала йому і зберегла його ім'я в своїй пам'яті, 

але майже нічого не знала про його дивовижну історію. Через роки я 

отримав листівку від його організації серед різних підпільних дисків. На 

ньому був великий партійний прапор зі свастикою і його адреса в Лінкольні, 

штат Небраска. Я подумав: "Ого, цей хлопець живе всього за півгодини від 

мене!" Протягом наступних років я дізнався про справді дивовижні речі, які 

він та НСДАП/АО робили. Лаук розповсюджував ТОННИ листівок і 

літератури в окупованій Німеччині і по всій Європі. Я читав більше, ніж 

будь-хто з нині живих. Передруки його брошур є скрізь. Я постійно бачу їх 

на різних сайтах, на продаж або іншим чином. Герхард, можливо, один з 



найпослідовніших людей у всій боротьбі. Він також надзвичайно 

стриманий. Сам він доволі маловідомий, і я думаю, що він сам цього хоче. 

Для мене було великою честю мати можливість поспілкуватися з ним та 

взяти інтерв'ю у такої легенди руху. 

  

NSK: Чи плануєте Ви подальші проекти на майбутнє? 

  

Моллі: Ну, я планую ще більше розширити сайт. Як я вже казала, у мене є 

гора матеріалів для розділу "Адольф Гітлер і Армія Людства". Нещодавно я 

мала честь взяти інтерв'ю у Фреда Лейхтера по телефону. Тож незабаром я 

опублікую своє перше в житті аудіоінтерв'ю. Фред Лейхтер - це легенда. 

Його намагалися знищити, але це лише зробило його сильнішим і 

рішучішим. У мене є ще кілька ідей щодо відеоробіт. Можливо, деякі 

художні роботи, але також, можливо, деякі більш політичні відеоролики. 

Гадаю, час покаже. Але що б я не робив, я ніколи не перестану боротися. Як 

вчив нас Герхард Лаук, послідовність - це потужна зброя. За ці роки я 

зустрів багато людей, які просто повністю вийшли з боротьби. Я не можу 

собі уявити, що коли-небудь зроблю це сам. Це неможливо. Як казав 

Адольф Гітлер: "Ми не капітулюємо - ні, ніколи! Ми можемо бути знищені, 

але якщо це станеться, ми потягнемо за собою світ - світ у вогні", - сказала 

Савітрі Деві: "Якщо моїм товаришам не судилося правити світом, то геть з 

ним! Злива атомних бомб на нього, а замість його безглуздої балаканини 

про "любов" і "мир" - голос виючого вітру над його руїнами". 

  

НСК: У багатьох Ваших фотосесіях також зображені книжкові полиці. 

  

Яку книгу (книги) Ви б порекомендували і чому? 

  

Моллі: По-перше, я повинна сказати, оскільки люди завжди запитують, яку 

версію "Майн Кампф" мені слід придбати? І, як правило, відповіддю є 

"Stalag Edition". Це була єдина англійська версія "Майн Кампф", схвалена 

німецьким урядом та Адольфом Гітлером. Але вона не ідеальна. У неї сама 

по собі непроста історія. Але, як правило, купуйте "Stalag Edition". І так, ви, 

ймовірно, можете знайти її у форматі .pdf в Інтернеті. І ні, вас не внесуть до 

списку, якщо ви її замовите (принаймні, не в США). Ще одна цікава книга 

називається "Майн Кампф: Перекладацька полеміка". Одна з моїх 

улюблених авторів - Савітрі Деві. Моя улюблена книга у неї, напевно, 

"Блискавка і сонце", але я люблю їх всі по-різному. Але особисто мене 

"Блискавка і сонце" підзарядила в той період мого життя, коли все було на 



найнижчому рівні. Я обожнюю всі аудіозаписи та твори Вільяма Пірса. 

"Прокляті, обмануті і непокірні" Девіда Лейна, "Цього разу світ" Джорджа 

Лінкольна Роквелла, без сумніву, обов'язковими до прочитання є 

"Мисливець" і "Щоденники Тернера" Пірса, і я обожнюю читати про 

пригоди Отто Скорцени під час Другої світової війни. У мене ніколи не було 

мурашок по шкірі, коли я читав про Другу світову війну, окрім розповіді 

Скорцені про втрачену дивізію на Східному фронті... моторошні речі. Книги 

Леона Дегреля дійсно вражаючі, прочитайте автобіографії двох 

найцікавіших пілотів Другої світової війни: Ганса Руделя "Пілот Штуки" та 

Ганни Райш "Небо - моє королівство", а для жахливої правди прочитайте 

"Пекельний шторм" Томаса Гудріча, для дійсно цікавого погляду на 

розповідь японського солдата про його службу у Другій світовій війні 

прочитайте книгу Дона Джонса "Оба - останній самурай", є також дві книги 

героя Метта Хейла "Покінчити з білим рабством" і "Маніфест расового 

лоялізму", "Сутінки над Англією" мученика Вільяма Джойса, будь-які книги 

ветерана Ваффен-СС Ганса Шмідта, боже, це можна продовжувати і 

продовжувати. 
  
  

 



Фронтовий репортаж 

Інтерв'ю з Моллі 
  

Частина третя 
  

НСК: Ваші нинішні проекти, очевидно, пов'язані з філософією та 

мистецтвом. 

  

Опишіть, будь ласка, Ваші погляди на вплив таких тем на політику. 

  

Моллі: Ну, я намагаюся оновлювати фотогалерею, але в основному я 

зосередилася на Адольфі Гітлері та Армії Людства 

(www.mourningtheancient.com/truth.htm). Зараз я на 21 сторінці, і мені ще так 

багато треба зробити. Вивчення Другої світової війни - це абсолютне 

інформаційне мінне поле. Ви шукаєте інформацію про одне, а знаходите ще 

дві речі для дослідження. Відчуття таке, ніби ти археолог, який розкопує 

поховане минуле. Минуле, про яке вони не хотіли б, щоб стало відомо. 

Можна знову подякувати Інтернету за потік інформації та фотографій. 

Надзвичайно рідкісні речі з'являються з роками з різних куточків планети. 

Часто здається, що ми збираємо пазл, шматочки якого розкидані по всьому 

світу. Але щоб відповісти на ваше запитання, як філософські та мистецькі 

речі можуть впливати на політику, що ж, я думаю, що мистецтво є 

потужним інструментом, коли його використовують у політичній 

пропаганді. Мистецтво може надихнути нас на великі справи. Воно може 

підживлювати нас, коли ми відчуваємо спустошеність, і бути смертоносною 

зброєю у нашій війні. Ось чому я дозволяю націонал-соціалістам 
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використовувати будь-які наші фотографії для будь-яких проектів, які вони 

можуть мати. Для мене велика честь допомагати. Я дуже сподіваюся, що те, 

що я зробив у своєму житті, допоможе просуванню нашої справи. Що ще 

може бути важливішим за це? 

  

НСК: Деякі з Ваших фоторобіт є досить суперечливими. Яким був Ваш 

намір розташувати їх таким чином? 

  

Моллі: Ну, ми ніколи не мали наміру викликати суперечки, але деякі з них, 

безумовно, викликають. Кілька років тому була опублікована ворожа книга, 

яка "досліджувала" деякі з наших фотосесій. Було дуже цікаво читати 

ворожу оцінку нашої фотографії. Для них все мало приховане послання 

проти них. Все мало прихований расистський або "нацистський" підтекст. 

Зауважте, це було до того, як ми опублікували будь-які відкриті фотосесії в 

націонал-соціалістичному стилі. Але це не мало значення, фотографії 

повинні були означати те, що вони хотіли. Але крім цього, протягом 

багатьох років ми досліджували широкий спектр тем і використовували 

багато символіки, деякі з них приховані, а деякі - прямо на ваших обличчях. 

Говорячи про це, мені дуже сподобалися зйомки 2010 року "Божественної 

помсти II", де я заколов і вирвав закривавлений череп з глобуса "Ізраїлю". 

Не дуже тонко, я знаю, але ефективно, ха-ха. Після більш ніж 100 зйомок і 

багатьох років, ми іноді нудьгуємо і робимо більш "химерні" зйомки. Мені 

подобається читати і думати про фантастичні теми, і я думаю, що в наших 

фотосесіях є багато фантазії. Дуже невелика меншість трохи ображається на 

наготу, але цим людям потрібно розслабитися, Третій Рейх показував повну 

фронтальну наготу в своїх фотокнигах. Я не вважаю, що людське тіло є 

чимось образливим чи брудним, якщо його використовувати в художньому 

сенсі. 

  

НСК: Розкажіть, будь ласка, про Ваші мистецькі впливи та речі, які 

Вас надихають. 

  

Моллі: Я обожнюю Брекера та багатьох інших митців Третього Рейху, 

включаючи Адольфа Гітлера. Так багато з того, що робив Третій Рейх, було 

мистецьким. Коли дивишся на лідерів, так багато з них були художниками 

до того, як їх виштовхнули в політику. Ви бачите фотографії їхніх вулиць, і 

вони виглядають чарівно. Прапори, колони і статуї. Краса без кордонів. Я 

люблю дивитися на все, що вони створили. Їхні військові медалі, кинджали 

і навіть цивільні нагороди не мають собі рівних в історії за красою. Іноді у 



мене мурашки по шкірі, коли я дивлюся на них. Адольф Гітлер і ті 

дванадцять чарівних років ніколи не старіють для мене. Це єдина річ у 

житті, про яку я можу чесно сказати, що вона ніколи не старіла і не 

набридала мені. Я хвилююся, коли бачу фотографію Адольфа Гітлера, яку 

ніколи раніше не бачив. Це трапляється не часто, але це може бути якась 

маленька, піксельна фотографія, і я посміхаюся, як дитина... Я люблю 

багатьох лідерів Третього Рейху і обожнюю дізнаватися про них, люблю 

відкривати для себе те, чого ніколи раніше не читав і не бачив. Я люблю 

таких людей, як Дарре, який був таким загадковим і містичним хлопцем, 

або життєрадісний Лей, який трагічно втратив кохання свого життя і 

контролював найбільшу організацію в Третьому Рейху, ДАФ (Німецький 

трудовий фронт). Або один з моїх улюбленців, якому я щойно присвятив 

неймовірно складну фотосесію, герой Оскар Дірлевангер, який очолював 

бригаду Дірлевангера. Цю людину обливають брудом, іноді мені здається, 

що ворог може ненавидіти його більше, ніж самого Адольфа Гітлера! Про 

нього та його хоробрих людей пишуть найзлішу брехню. Воістину 

неймовірну. Але правда в тому, що він був героєм війни, який здійснив 

дивовижні подвиги. Він очолював найнезграбнішу групу людей за всю 

Другу світову війну, і чудово впорався з цим завданням. Бригада 

Дірлевангера стала другим шансом для багатьох чоловіків. Солдати, які не 

вміли поважати авторитетів, навчилися поважати могутнього Оскара 

Дірлевангера. Солдати, які були заарештовані за вчинення негідних солдата 

вчинків, або браконьєри, або злочинці різного ступеня. Всі вони отримали 

другий шанс у бригаді Дірлевангера. Разом вони робили дивовижні речі, 

незважаючи ні на що. Навколо них вороги. В тилу ворога. Це зблизило їх. 

Вони зрозуміли, що бригада Дірлевангера - це їхня рятівна сила. Їхнім 

порятунком на полі бою, а Оскар Дірлевангер - їхнім ангелом-хранителем.  

  

НСК: Частина Ваших робіт пов'язана з музикою, Ви навіть випустили 

музичний альбом. Чи плануєте ви випустити новий альбом у 

майбутньому? 

  

Розкажіть, будь ласка, про вплив та натхнення Вашої музики. 

  

Моллі: У минулому ми випустили два фотодиски і створили галереї для 

кожної фотосесії. Ми використовували різні гурти для створення музики, 

яка грала на задньому плані. Іноді нам не вистачало одного-двох музичних 

треків, тому нам доводилося створювати ембієнт-трек самостійно. Ми 

зробили близько п'яти-шести таких треків, і нашому другові, який займався 



звукозаписом на лейблі Elegy Records, вони сподобалися, і він запропонував 

нам записати диск, а він його опублікує. Ми назвали його Primitive Suprema-

cy. Деякі з них були дуже націонал-соціалістичної тематики, як, наприклад, 

трек "He Lives!" про Адольфа Гітлера. Це як приказка: "Де живе Адольф 

Гітлер? У моєму серці!" Це був веселий проект. Свого часу ми також 

зробили 45-хвилинний художній фільм. Ось це був проект! Зйомки фільму 

"Оплакування давнини" були неймовірно виснажливими. Я завжди хотів 

зняти чистий націонал-соціалістичний фільм, але я не знаю, чи знайду коли-

небудь час або драйв. Небо виглядає трохи тьмяним. Можливо, в 

наступному житті. А натхнення? Ну, для фільму я дивився навколо себе. 

Взяла все погане, всю темряву, весь самотній смуток цього зруйнованого 

світу, і вклала все це в образ дівчини, яка шукає істину, і вона її знаходить - 

на кладовищі! Але вона не мириться з цим і шукає далі. Крізь криваві 

кошмари і величні гори, вона шукає далі і далі. Якщо вам цікаво, фільм є на 

нашому сайті для скачування безкоштовно, як і все, що є на толоці "Траур 

по древнім". Без реклами. Без файлів cookie. Ніякого відстеження. 

  

НСК: Ви навчалися деяким з Ваших мистецтв, чи навчилися цьому 

(всьому) самостійно? 

  

Моллі: Ні, не зовсім, я провчилася кілька років у коледжі, але кинула 

навчання, коли мені сказали, що потрібно пройти курс "чутливості до 

меншин". Я не міг цього зробити. Зауважте, це було приблизно в той час, 

коли я відкрив для себе правду про все. Хочете знати, як саме я почав свій 

шлях до правди? Я був у маленькому букіністичному магазині, який 

належав азіатській жінці. Я розглядав справжні кримінальні книги. Мені 

подобалося вивчати психологію злочинців і вбивць. Там була книга в м'якій 

обкладинці під назвою "Братство вбивства". Це була найважливіша книга, 

яку я коли-небудь знайшла. Вона змінила все моє життя і відправила мене в 

подорож, яку я продовжую і донині. Це була книга про героя і мученика 

Роберта Метьюза та Братів Швейгенів. Звичайно, вона була написана 

ворогом, але вона знайшла відгук у моїй душі. Вони не змогли приховати 

правду про величну і трагічну сагу чоловіків і жінок Мовчазного Братства. 

Я був захоплений їхніми зусиллями. Я запитував себе: а що, якщо те, про 

що вони розповідають - правда? Ви не могли не підбадьорити їх під час 

великого пограбування броньовика Брінка! Мені подобалася глибина духу 

Метьюза, його іноді хлоп'ячий ідеалізм був абсолютно чарівним, або 

абсолютна хоробрість його кращого товариша Гері Ярброу, коли його 

оточили співробітники ФБР. Усі вони були схожі на героїв, які щойно 



зійшли зі сторінок підручників з історії. Лицарі, які наважилися підняти 

свої чарівні мечі на злого і розбещеного дракона федерального уряду 

Сполучених Штатів. І так само, як у трагічній історії з якоїсь фентезійної 

книжки, лицарі не змогли зупинити злого звіра. Але, на жаль, історія не 

закінчилася, нова книга пишеться прямо зараз! У "Братстві вбивць" 

згадували ще одну важливу книгу - "Щоденники Тернера". Я тримав цю 

книгу в голові місяцями, а потім, як за помахом чарівної палички, одного 

дня я сидів у друга вдома і переглядав каталог видавництва "Дельта Прес". 

Це був досить божевільний каталог, наповнений книгами про те, як робити 

вибухівку, глушники та інші дивні речі. Так от, переглядаючи його, 

вгадайте, що я побачив? Серед військових посібників з виживання та відео-

інструкцій зі стрільби була книга, назву якої я впізнав: "Щоденники 

Тернера". Ось вона. На продаж. Легендарна книга, яку так глибоко 

ненавиділа система. "Щоденники Тернера" та інша книга Пірса, 

"Мисливець", яка мені подобається більше, є навчальними посібниками 

більше, ніж будь-що інше. Звичайно, вони мають чудову історію, яка, я б 

сказав, з кожним днем стає все більш і більш правдивою, але вони явно 

призначені для того, щоб навчати. І вони навчали. Шкода, що у мене не було 

можливості подякувати доктору Пірсу. Але, принаймні, я мав змогу взяти 

інтерв'ю у таких великих людей, як Девід Лейн, на Різдво/Святвечір 2002 

року і подружитися з Гарі Ярброу. 

  

НСК: Серед Ваших праць є також різні репортажі. В одному з таких 

репортажів Ви взяли інтерв'ю у лідера нашої партії Герхарда Лаука. 

  

Що Вас спонукало до цього? Яка Ваша точка зору щодо НСДАП/АО? 

  

Моллі: Я вперше дізналася про Герхарда Лаука, коли він був заарештований 

в Європі і відправлений до німецької в'язниці за абсолютно помилковим 

звинуваченням. Я дуже співчувала йому і зберегла його ім'я в своїй пам'яті, 

але майже нічого не знала про його дивовижну історію. Через роки я 

отримав листівку від його організації серед різних підпільних дисків. На 

ньому був великий партійний прапор зі свастикою і його адреса в Лінкольні, 

штат Небраска. Я подумав: "Ого, цей хлопець живе всього за півгодини від 

мене!" Протягом наступних років я дізнався про справді дивовижні речі, які 

він та НСДАП/АО робили. Лаук розповсюджував ТОННИ листівок і 

літератури в окупованій Німеччині і по всій Європі. Я читав більше, ніж 

будь-хто з нині живих. Передруки його брошур є скрізь. Я постійно бачу їх 

на різних сайтах, на продаж або іншим чином. Герхард, можливо, один з 



найпослідовніших людей у всій боротьбі. Він також надзвичайно 

стриманий. Сам він доволі маловідомий, і я думаю, що він сам цього хоче. 

Для мене було великою честю мати можливість поспілкуватися з ним та 

взяти інтерв'ю у такої легенди руху. 

  

NSK: Чи плануєте Ви подальші проекти на майбутнє? 

  

Моллі: Ну, я планую ще більше розширити сайт. Як я вже казала, у мене є 

гора матеріалів для розділу "Адольф Гітлер і Армія Людства". Нещодавно я 

мала честь взяти інтерв'ю у Фреда Лейхтера по телефону. Тож незабаром я 

опублікую своє перше в житті аудіоінтерв'ю. Фред Лейхтер - це легенда. 

Його намагалися знищити, але це лише зробило його сильнішим і 

рішучішим. У мене є ще кілька ідей щодо відеоробіт. Можливо, деякі 

художні роботи, але також, можливо, деякі більш політичні відеоролики. 

Гадаю, час покаже. Але що б я не робив, я ніколи не перестану боротися. Як 

вчив нас Герхард Лаук, послідовність - це потужна зброя. За ці роки я 

зустрів багато людей, які просто повністю вийшли з боротьби. Я не можу 

собі уявити, що коли-небудь зроблю це сам. Це неможливо. Як казав 

Адольф Гітлер: "Ми не капітулюємо - ні, ніколи! Ми можемо бути знищені, 

але якщо це станеться, ми потягнемо за собою світ - світ у вогні", - сказала 

Савітрі Деві: "Якщо моїм товаришам не судилося правити світом, то геть з 

ним! Злива атомних бомб на нього, а замість його безглуздої балаканини 

про "любов" і "мир" - голос виючого вітру над його руїнами". 

  

НСК: У багатьох Ваших фотосесіях також зображені книжкові полиці. 

  

Яку книгу (книги) Ви б порекомендували і чому? 

  

Моллі: По-перше, я повинна сказати, оскільки люди завжди запитують, яку 

версію "Майн Кампф" мені слід придбати? І, як правило, відповіддю є 

"Stalag Edition". Це була єдина англійська версія "Майн Кампф", схвалена 

німецьким урядом та Адольфом Гітлером. Але вона не ідеальна. У неї сама 

по собі непроста історія. Але, як правило, купуйте "Stalag Edition". І так, ви, 

ймовірно, можете знайти її у форматі .pdf в Інтернеті. І ні, вас не внесуть до 

списку, якщо ви її замовите (принаймні, не в США). Ще одна цікава книга 

називається "Майн Кампф: Перекладацька полеміка". Одна з моїх 

улюблених авторів - Савітрі Деві. Моя улюблена книга у неї, напевно, 

"Блискавка і сонце", але я люблю їх всі по-різному. Але особисто мене 

"Блискавка і сонце" підзарядила в той період мого життя, коли все було на 



найнижчому рівні. Я обожнюю всі аудіозаписи та твори Вільяма Пірса. 

"Прокляті, обмануті і непокірні" Девіда Лейна, "Цього разу світ" Джорджа 

Лінкольна Роквелла, без сумніву, обов'язковими до прочитання є 

"Мисливець" і "Щоденники Тернера" Пірса, і я обожнюю читати про 

пригоди Отто Скорцени під час Другої світової війни. У мене ніколи не було 

мурашок по шкірі, коли я читав про Другу світову війну, окрім розповіді 

Скорцені про втрачену дивізію на Східному фронті... кр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-

р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Книги Леона Дегреля дійсно вражаючі, 

прочитайте автобіографії двох найцікавіших пілотів Другої світової війни: 

Ганса Руделя "Пілот "Штуки" і Ганни Райш "Небо - моє королівство", а якщо 

ви хочете дізнатися трохи жахливої правди, прочитайте "Пекельний шторм" 

Томаса Гудріча, а для дійсно цікавої розповіді японського солдата про його 

службу у Другій світовій війні, прочитайте книгу Дона Джонса "Оба - 

останній самурай", є також дві книги героя Метта Хейла "Покінчити з білим 

рабством" і "Маніфест расового лоялізму", "Сутінки над Англією" мученика 

Вільяма Джойса, будь-які книги ветерана Ваффен-СС Ганса Шмідта, боже, 

це можна продовжувати і продовжувати. 

  

НСК: Дякуємо за інтерв'ю. Продовжуйте в тому ж дусі. Перемога за 

нами! 

  

Не соромтеся додати кілька заключних слів до одержувачів. 

  

Моллі: Дякую, товаришу! Мені було дуже приємно давати вам це інтерв'ю. 

Будь ласка, надішліть мені веб-адресу, як тільки воно буде опубліковане, і я 

розміщу посилання на вашому сайті на це інтерв'ю. Дозвольте мені лише 

сказати нашим товаришам по всьому світу: не падайте духом. Іноді в нашій 

боротьбі легко впасти духом. Але не втрачайте віри! З вашою допомогою 

наша кількість зростає з кожним днем. Допомагайте нам поширювати 

правду, кожне слово - як стріла в темряву і як меч по їхній брехні. Наш ворог 

став надто самовпевненим, і ця самовпевненість стане його кінцем. Кожна 

огидна, мерзенна і зла річ, яку робить наш ворог, наближає до нас нормальну 

людину. Ніколи не забувайте: ми перебуваємо в історичній битві добра зі 

злом. І так само, як сказано в усіх релігіях світу - язичницькій, 

християнській, індуїстській, мусульманській, - зло програє цю війну, і ці 

страшні, божевільні дні залишаться лише бляклою історією, яку ми будемо 

розповідати нашим онукам. Золотий вік, в який ми вступимо з ім'ям 

Адольфа Гітлера на вустах... 



"Покоління" 

Наші періодичні видання 
  

ПЕРШЕ ПОКОЛІННЯ  
  

Народився в 1970-х роках. 

  

Німецькомовна газета NS KAMPFRUF почала виходити у 1973 році у 

форматі бюлетеня. Восени того ж року вона розширилася до формату 

таблоїду. 

  

Англомовний NS REPORT був започаткований у 1975 році у форматі 

бюлетеня. У 1977 році розширився до формату таблоїду. І було 

перейменовано на THE NEW ORDER. 

  

Обидва видання виходили регулярно - іноді раз на два місяці, іноді 

щоквартально - протягом понад трьох десятиліть.  

  

Однак, на рубежі століть вони були скорочені до формату бюлетенів. 

  

Більше того, Велика рецесія змусила їх впасти у "сплячку" з 2010 по 2015 

рік. Навесні 2015 року вони вийшли зі сплячки. І відтоді з'являються 

щомісяця.  
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ДРУГЕ ПОКОЛІННЯ 
  

Народився в 1990-х роках. 

  

Ще вісім бульварних газет.  Виходять приблизно тричі на рік. 

  

Шведська мова стала третьою мовою видання у 1990 році. Угорська - 

четвертою у 1991 році. Французька, іспанська, португальська, італійська та 

голландська народилися одночасно в січні 1992 року. Данська стала десятою 

у грудні 1992 року. У 1993 році НСДАП/АО частково фінансувала 

російський таблоїд, що видавався в Росії.  

  

ТРЕТЄ ПОКОЛІННЯ 
  

Народився в першому десятилітті нинішнього століття.  

  

Здебільшого просто скорочені версії існуючих десяти таблоїдів. Плюс ще 

кілька мов. Формат бюлетенів. Регулярно виходили лише німецькомовні та 

англомовні бюлетені. Решта виходили з перервами. 

  

ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ 
  

Народився у другому десятилітті нинішнього століття. 

  

Видання німецькою, англійською та іспанською мовами вийшли зі сплячки у 

2015 році. І відтоді виходять регулярно щомісяця. З десяток інших мовних 

видань виходять з перервами. 

  

П'ЯТЕ ПОКОЛІННЯ  
  

Народився у травні 2022 року. 

  

Найновіший член нашої "сім'ї періодичних видань" - багатомовний 

щотижневий бюлетень, який публікується онлайн в одному зручному файлі 

у форматі .PDF. Наразі 23 мовами.   

  

Щомісяця продовжують виходити періодичні видання "старшого брата". 

Збільшується і кількість мовних видань. 



  

За "паралельною еволюцією" і "взаємодією" цих тижневиків і місячників 

буде цікаво спостерігати! 

  

* * * * * 

  

Розширення видання "nsb1000" та інтернет-розширення "web1000" 

розпочалося одночасно у травні 2022 року в рамках Літнього наступу. Це 

велике зусилля одночасно випробовує і зміцнює нашу постійно зростаючу 

мережу волонтерів! І підтверджує наш девіз: 

  

Разом ми - сила! 

  
  
  
  
  

Щотижневик Багатомовний 

 Бюлетень Логістика 
  

  

Проект nsb1000 трудомісткий. Не грошовитий. Тому будемо дивитися на 

"трудомісткість".  

  

Але НЕ в традиційному розумінні заробітної плати. Натомість у 

нетрадиційному сенсі нашої пропозиції волонтерської праці.  

  

Цей бюджет поділяється на ДВІ основні категорії: управлінська праця та 

праця робітників виробничої лінії. 

  

Наш місячний бюджет управлінської праці становить 20 годин для 

керівників команд плюс 20 годин для керівника проекту. Разом 40 годин.  

  

Наша мета - скоротити його вдвічі за рахунок підвищення ефективності. 

  

Місячний бюджет праці нашого працівника на виробничій лінії становить 



приблизно 500 годин. Це базується на кількості сторінок та оцінці часу, 

необхідного для перекладу однієї сторінки. 

  

Наша мета - збільшити кількість волонтерів-співробітників та наростити 

виробничі потужності. 

  

ВАЖЛИВО!  

ВАША волонтерська робота 

15 хвилин на день = 90 годин на рік! 
  

Ти можеш допомогти!  

 Працювати!  Розповсюджуй!  

Пожертвувати! 
  
  



Чому я "нацист" 
  

Автор цієї статті був завербований НСДАП/АО на початку 2014 року і 

відразу став надзвичайно цінним співробітником. Цей націонал-

соціалістичний товариш зіграв ключову роль у нашому відеопроекті 

навесні 2014 року, що, в свою чергу, дозволило розширити NS NEWS 

BULLETIN наступної весни. 

   

   Ніхто не здивований більше, ніж я, тим, що в кінці життя я навернувся до 

ідеології, яка була настільки зловмисною, що в народі вважається найзлішим 

ідейним злочином і дітищем найзлішої людини, яка коли-небудь ходила по 

землі, націонал-соціалізму і Адольфа Гітлера. 

   Я протягом усього свого життя був відданим шанувальником істини, де б 

вона не знаходилася і в якій би формі не виступала.  Це привело мене на 

деякі цікаві життєві шляхи.  Іноді ці шляхи викликали осуд з боку членів 

сім'ї, які були не надто чесними у своїх вчинках, і, звичайно, ускладнювали 

роботу в світі, який стає все більш корумпованим і бездушним.  Нарешті я 

дійшов до такого віку і фізичного стану, коли працювати неможливо, але 

сяюча істина у всій своїй красі все ще перебуває в мені і в тих діях, які я 

обираю.  Я знайшов у ній гідного і вірного супутника по життю. 

   Одне я зрозумів про правду: поки вона живе в одному серці, вона не 

вмирає.  Їй не потрібні особливі підпори і комплекс брехні та вивертів, щоб 

не тільки існувати, але й процвітати і процвітати.  По суті, без неї жодна 

система правосуддя і законів не може вважатися життєздатною.  По суті, 

вона має характеристики вогню і повітря, землі і води.  Вона дуже схожа на 

силу природи, але перебуває в людському серці.  І навпаки, будь-який ворог 

правди в кінцевому рахунку приречений, просто величезна кількість енергії, 
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необхідна для її приховування, є нежиттєздатною в довгостроковій 

перспективі.  Служницею правди є "непередбачувані наслідки", інакше 

відомі як "гомеостаз", інша сила природи.  У більш широкому розумінні, 

правда і реальність, як вона є, повинні переважати. 

   Основою націонал-соціалізму є непорушні закони природи, і тому істина 

має неоціненну цінність, бо вона може бути визначена тільки цими 

законами.  Наше розуміння істини змінюється лише в тому випадку, якщо ми 

помилялися щодо законів природи.  Таким чином, мудрий чоловік або жінка 

переглядає своє розуміння істини, щоб привести його або її у відповідність зі 

своїми спостереженнями за природою.  Коли ці розуміння правильні і 

узгоджуються з цими силами, ми називаємо їх невід'ємними істинами.  Коли 

ми помиляємося, ми зобов'язані відповідно переглянути їх або зазнати 

наслідків, призначених для тих, хто заперечує природу і життя. 

   Я, як і більшість людей сьогодні, отримав освіту в контрольованій 

марксистами державній системі освіти.  Ця фанатична антижиття і 

антиприрода, і за визначенням антиправда, і фальшива релігія - це створений 

людиною демон, який вимагає величезної кількості енергії у вигляді 

людської підтримки, щоб існувати.  Щоб піти проти самих течій життя і 

самої природи, потрібна колосальна кількість людського заперечення, страху 

і брехні.  Така система обов'язково повинна працювати неефективно і мати 

спроектовані людиною наслідки, яких бояться більше, ніж самої смерті.  

Залишається тільки посередність.  Будь-яка система справжніх заслуг за 

духом протилежна цьому монстру.  Я виявився в корені абсолютно 

несумісним з такою брехнею і підступністю. 

   Міф про те, що більшість підтримує цього антиправдивого, 

антизаслуженого, антижиттєвого бегемота, тримає багатьох людей у 

мовчазній співучасті.  Найкращі атлети і вчені нашої раси знають, що щось 

страшенно не так, бо вони в змозі бачити це найяскравіше.  Сьогодні 

найкращі покарані.  Завтра їх можуть вивести і розстріляти.  Ставити під 

сумнів цей нав'язаний людиною порядок речей непростимо, але неминуче 

для кращих умів.  Не важко помітити, що світ якимось чином перевернувся з 

ніг на голову.  Неправильне стало правильним.  Майбутня антиутопія вже 

близько. 

   Коли такий допитливий розум, як мій, стикається з тим, що йому говорили 

про націонал-соціалізм як про чисте зло, і дійсно досліджує його - скажімо, 

читає "Майн Кампф" і знаходить не маячню божевільного, а виважені 

спостереження блискучого політичного розуму, він може тільки дивуватися, 

що ще було сказано неправдивого.  Якщо зазирнути глибше у тогочасну 

кінохроніку, то перед нами постає чисте і впорядковане націонал-



соціалістичне суспільство, щасливе і плідне.  Найбільше зло, яке коли-

небудь ходило по землі, не ховається за куленепробивними щитами, а вільно 

ходить серед людей, які сяють щастям і здоров'ям.  Його впевненість 

відчутна.  Це різко контрастує зі злиднями нашого сьогодення та політиками, 

які брешуть і ховаються за щитами і лише роблять контрольовані виступи у 

сценаріях. 

І подумати тільки, що саме це обстрілювали союзники?  Справді?!  Це 

вражає і відштовхує розум. 

   Серйозний погляд на єврейське питання виявляє інопланетну змову, яка у 

вигляді мізерної меншості дійсно контролює засоби масової інформації і 

фінанси, а також всі інші важелі влади, контролюючи навіть опозиційні 

точки зору!  Можна прийти до висновку, що Гітлер був винен лише в тому, 

що відключився від цих сил відсоткового рабства і в результаті 

насолоджувався кількома солодкими роками свободи і повсюдного 

процвітання.  Тільки світова війна під керівництвом євреїв була здатна 

знищити силу вільного народу, а потім назавжди пропагувати його як "зло".  

Кінцева мета, безумовно, полягає в тому, щоб зробити опір будь-якого роду 

незаконним, як антисемітизм, і караним смертю, як це було востаннє, коли 

вони мали повну владу під час очолюваного євреями Червоного терору.  

Подальше вивчення цього питання розкриває комплекс брехні та 

безпідставних звинувачень, які вражають своїм розмахом та глибиною.  

Мисляча людина, яка повністю володіє своїми можливостями, може прийти 

лише до раціонального висновку, що подальший опір є обов'язковим, якщо 

правда, свобода і процвітання коли-небудь знову стануть природженим 

правом германського народу.   

   Мрія про свободу і процвітання та життя в гармонії з природою не є 

нездійсненною мрією.  Це єдина мрія, яка існує.  Наш обов'язок сьогодні 

полягає в тому, щоб навчити нашу молодь цієї істини і прищепити їм знання 

про те, що правда і свобода не тільки можливі, але й варті того, щоб за них 

боротися в найбільш розумний і ефективний спосіб, і так, в кінцевому 

рахунку, за них варто померти.  Збереження зерен правди є найбільш 

підривною і життєствердною дією, яку можна здійснити.  Підтримуйте 

системи, засновані на заслугах, завжди і всюди, де ви можете.  Підтримуйте 

чисту науку, підтримуйте красу та рівновагу, підтримуйте природу, 

підтримуйте справжню справедливість, а не помсту, підтримуйте свободу 

слова та підтримуйте правду.  Підтримуйте свій расовий вид як завгодно і 

коли завгодно.  Цими діями ви підтримуєте вогонь, з якого може розгорітися 

все інше добро.  Збереження пам'яті про Третій Рейх є найбагатшим 

джерелом відновлення втраченого, яке тільки існує.  Підтримуйте 



доступність "Майн Кампф" та інших основоположних націонал-

соціалістичних творів.  Зберігайте друковані копії у своїх бібліотеках і 

обговорюйте їх, коли зможете.  З часом неминуче, що вони знову будуть 

взяті до рук свідомими людьми нашої раси.  Все повертається у свій час. 

   Ця віра в правду і свободу ніколи не помре, поки останній з нас не зникне з 

лиця землі.  Така земля не буде придатною для життя жодної раси, не кажучи 

вже про нашу.  Але, поки цей час не настав, наш обов'язок - продовжувати 

боротися далі.  Нехай світло істини осяює ваш шлях.  Природа - це 

непереборна сила.  Станьте в один ряд з нею - і майбутнє за нами. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сила через сміх: 

Вступ 
  

Барон 
  

Всі чули дикі чутки про "секретні бази". 

  

У Південній Америці.  

  

На Південному полюсі. 

  

На темній стороні Місяця. 

  

І, звичайно ж, у Небрасці! 

  

Що таке факт? Що таке вигадка? 
  

Я можу допомогти! Але ви знаєте стару приказку: 

  

Я міг би розповісти тобі. 

Але тоді мені доведеться тебе вбити. 
  



Це ставить мене перед дилемою. Адже наша фірма дотримується суворої 

політики ЗАЛИШАТИСЯ ЗАКОННИМИ. А вбивство не є законним у штаті 

Небраска. (Крім того, ви ж не скотокради!) 

  

Тому я не можу розкрити занадто багато. Але можу розкрити трохи. 

  

По-перше, дозвольте мені довести свою чесність, визнавши, що деякі з чуток 

дійсно відповідають дійсності (до того ж, заперечувати очевидне було б 

просто нерозумно і контрпродуктивно). 

  

У нас надлишковий штат і переплати. 

(І нібито зловживав сексом). 
  

Приватні літаки, офіси в хмарочосах і красиві секретарки - це дійсно 

приємно. 

  

Втім, дехто з нас також іноді працює понаднормово.  

  

І є ще один момент. 

  

Деякі наші співробітники дивакуваті. 
  

Особливо керівники вищої ланки! (І хлопці з відділу досліджень і розробок). 

  

Природно, що це іноді викликає тертя.  

  

Тим не менш 

У НАС ДУЖЕ ХОРОШИЙ БОЙОВИЙ ДУХ! 

  

Ми сміємося над собою. І з наших колег.  

  

"Жарти" - це 

важлива частина 

наша "корпоративна культура". 
  

Наш відділ кадрів організував дві команди. Ці команди змагаються. Мета 

полягає в тому, щоб побачити, яка команда зможе більше дражнити іншу 

команду. 

  



СИЛА ЧЕРЕЗ СМІХ 

це наша версія 

СИЛА ЧЕРЕЗ РАДІСТЬ! 
  

Тепер перед конкурсантами стоїть ДРУГА мета:  

  

РОЗВАЖУЮ! 



Чому я вступив до НСДАП/АО 
  

Vicenç Espaillat 
  

   Приблизно у вересні 2014 року я відчув велике розчарування станом справ 

у США сьогодні.  Це вже не та країна, до якої ми з батьками приїхали за 

власним вибором!  Ми виродилися в олігархічну плутократію.  Ми всі стали 

податковими коровами, рабами відсотків та робочою силою (серед усіх 

інших проблем - нелегальна імміграція є великою проблемою в районі, де я 

живу). 

   Я згадав слова батька про те, що "у Гітлера були хороші ідеї...", і мені 

стало цікаво, чи є щось подібне в Америці.  Тож з примхи я пошукав у 

Google.  Така організація була!  Я зв'язався з ними, надіслав їм 

рекомендаційного листа.  Її керівник визнав, що я "хороший письменник" і 

запитав, чи не хотів би я написати для них статтю.  Я надіслав статтю, потім 

ще одну, потім ще...  Я мав дуже мало контактів з ними, окрім випадкових 

прохань написати ще одну статтю. 

   Я був трохи розчарований мізерною кількістю повідомлень.  Але під час 

пошуку інформації для написання цих статей я натрапив на інформацію, яка, 

як виявилося, походила з одного інтернет-форуму.  Тож я вивчив її 

детальніше і приєднався.  Дуже скоро зі мною зв'язався вербувальник 

НСДАП/АО і запитав, чи не бажаю я допомогти.   

   На відміну від іншої групи, їх спілкування зі мною було частим, і я нарешті 

відчув, що маю можливість зробити "щось" для великої справи.  Все, що я 

розраховував зробити - це зробити свій внесок у вигляді перекладу 

документів.  Однак вони одразу визнали, що я маю "інші здібності", і не 

забарилися з їх застосуванням. 
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   На цьому етапі я провів деякі дослідження, щоб з'ясувати, хто такий 

Герхард Лаук.  Я прочитав про нього все, що зміг знайти.  Значна частина 

цього написана "ворогом".  Але я вмію читати між рядків і здатний 

враховувати джерело в своєму аналізі.  У пакеті інформації, який вони мені 

надіслали, був також автобіографічний матеріал, і я почув кілька 

радіопередач, де у нього брали інтерв'ю.  За короткий час я вирішив, що 

Герхард Лаук - людина, яку я поважаю і на яку я був би радий працювати. 

   Весь цей час (і останні кілька років) я працюю в організації місцевого 

самоврядування.  Як Гітлер спочатку називав "Майн Кампф"?  Це було 

Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, або 

Чотири з половиною роки (боротьби) проти брехні, тупості і боягузтва.  

Це чудово підсумовує мою роботу.  Брехня, дурість і боягузтво.  (Можу 

поділитися деякими статтями в пресі про організацію, де я працюю.  Місцеві 

газети мають з нами спільну мову.  Про нашу Раду директорів пишуть: ну, це 

я промовчу!  Наведу лише один тривіальний приклад з мого повсякденного 

життя: саме мене, як ІТ-менеджера, просять встановити ноутбук і проектор у 

залі засідань, коли вони цього потребують.  Ніхто інший, здається, не має 

розуму або можливості підключити ноутбук до проектора і увімкнути його.  

Але навіть при цьому, коли я приходив, щоб це зробити, вони мені казали... 

"Підключіть ноутбук і підключіть кабель Ethernet до порту Ethernet, а кабель 

VGI до проектора..."  Дякую, докторе наука, що ставилися до мене, як до 

п'ятирічної дитини!). 

   Ставлення Герхарда Лаука до мене - на протилежному кінці спектру!  "Ось 

хлопець з певними здібностями, давайте подивимося, де ми можемо його 

найкраще використати".  Який освіжаючий контраст! 

   Отже, підсумовуючи, що мене привабило в НСДАП/АО, так це те, що там є 

компетентне керівництво, людина, яка відповідає за це, не цурається 

спілкування з "поплічниками", і організація робить щось вартісне вже понад 

чотири десятиліття.  Я придивлявся до інших організацій, але мені не дуже 

хочеться носити форму і займатися вуличним активізмом.  У цій діяльності 

немає нічого поганого, просто вона мене не приваблювала, та й у сільській 

місцевості, де я мешкаю, не було багато можливостей займатися подібними 

речами. 

   На сьогоднішній день ніщо з НСДАП/АО мені не набридло.  Це був 

виклик, в позитивному сенсі цього слова.  Я із задоволенням виконував усю 

роботу, яку мені доручали.  Щодо того, що мені здалося незрозумілим, я 

можу лише послатися на особливості будь-якого продукту, який випускає 

наш постачальник програмного забезпечення.  Мені знадобилося небагато 

часу (менше місяця), щоб повністю вникнути в робочий процес, але я 



відчуваю, що зараз я на висоті.  Чим більше я дізнавався про організацію, 

тим більше усвідомлював, наскільки добре вона працює. 

  
   

Сила через сміх: 

Погляд зсередини на нашу діяльність 
  

Барон 
  

Багато людей, як друзів, так і ворогів, цікавляться внутрішньою роботою 

нашої організації.  

  

Як багаторічний учасник, я мав більше, ніж легке уявлення про нашу роботу. 

  

Однак, завжди треба зважати на безпеку. Не тільки моя. А всіх нас! Тому я 

мушу ретельно добирати слова. Дуже ретельно. 

  

Уявіть собі наступний сценарій: 

  

Ви працюєте в божевільні.  

  

Одного разу ув'язнені бунтують і захоплюють владу. Ви повинні думати 

швидко, щоб врятувати себе. У вас є чудова ідея. 

  

Ви вирішили прикинутися одним з ув'язнених! 
  

Звичайно, це делікатне балансування. 

  

З одного боку, якщо ти будеш поводитися занадто нормально, то не 

зійдеш за божевільного. 

  

З іншого боку, якщо ти поводишся занадто божевільно, то тебе не 

сприйматимуть серйозно і ти не матимеш права голосу в новому 

режимі. (Пам'ятайте, ми говоримо про пацієнтів божевільні. НЕ про 

обраних державних чиновників!). 

  

Іншими словами, треба послідовно діяти і говорити напівбожевільно, 

напівнормально. 



  

Звичайно, це порівняння нашого офісу з божевільнею є перебільшенням. 

Але я відмовляюся уточнювати ступінь перебільшення.  

  

Якщо такі є.  

  



Боротьба триває! 
  
Через вісім десятиліть після капітуляції Вермахту 8 травня 1945 року 

повоєнний націонал-соціалістичний рух є сильним як ніколи не тільки в 

Німеччині, але й в усій Європі. 

  

Десятиліття масових вбивств, вигнань, переслідувань і наклепів не змогли 

знищити зерно геніальної ідеї нашого улюбленого фюрера Адольфа Гітлера. 

  

Всі націонал-соціалісти та інші расово свідомі співвітчизники і расові родичі 

борються пліч-о-пліч за збереження наших білих людей. 

  

Рух дійсно став сильнішим, але і небезпека біологічної народної смерті 

сьогодні набагато більша, ніж у минулому. 

  

Відчайдушний ворог знаходиться в процесі здійснення геноциду проти всіх 

білих людей. Його засоби - небіла імміграція, спотворення культури та 

змішування рас.  

  

"Легально" чи "нелегально", у передвиборчій боротьбі чи вуличній сутичці, 

зі зброєю в руках чи на полі бою іншого роду: кожен націонал-соціаліст 

повинен виконати свій обов'язок! 

  

Герхард Лаук 
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Сила через сміх: 

Управління методом батога і 

пряника  
  

Барон 
  

Завдяки тим компрометуючим фотографіям, які я зробив на останній офісній 

вечірці, мені запропонували написати ще одну статтю.  І я вирішив написати 

про тутешній "стиль управління".  

  

Один з методів, який використовує наш відділ кадрів, зазвичай називають 

"батогом і пряником".  

  

Хороші результати роботи винагороджуються обіцянкою можливого 

переведення до проекту Лебенсборн.  Однак, з метою заохочення найкращих 

результатів, таке переведення відбувається лише при виході на пенсію після 

тривалої та успішної кар'єри.  

  

Погана поведінка, з іншого боку, карається переведенням до нашого тель-

авівського підрозділу.  (Ми насправді не знаємо, що там відбувається.  Ніхто 

ніколи не повертався і не розповідав нам).  

  

Звичайно, керівництво намагається доручати виконання завдань людям з 

відповідним набором навичок.  Навіть люди з невеликими навичками або 

взагалі без них використовуються з користю.  Зрештою, де б ми ще брали 

управлінські кадри?  

  

Іноді необхідні креативні, навіть відчайдушні заходи з підбору персоналу.  

Після втрати Шанхаю це було нелегко.  Але це нас не зупинило.  Наприклад, 

навіть собаки, коти, папуги та інші члени родини відіграють важливу роль.  

  

Собака - офіс-менеджер.  

  

Кіт - це секретарка.  

  

Папуга командує нашим маленьким "Люфтваффе".  



  

У нашій раді директорів сидять три віслюки.  

  

У нас є навіть осел.  (Незважаючи на те, що у нього лише дві ноги, він 

чудово справляється з обов'язками нашого постійного мудреця!  Про його 

талант до безглуздих жартів ходять легенди).  

  

Завдяки нашому європейському корінню випивка на роботі не є табу.  Це 

вважається частиною нашого соціального життя. І заповітним джерелом 

натхнення.  

  

"Мозковий штурм" - з великою кількістю мозку або без нього, але бажано з 

достатньою кількістю алкоголю - заохочується.  Це також дуже весело.  

Можна без сорому і збентеження нести всілякі нісенітниці.  Треба лише 

сказати чарівне слово: "мозковий штурм".   

  

Бажано з прямим обличчям.  По можливості.  

  
 



Стовпи НСДАП/АО 
  

Пріоритет! 
  

   ПЕРШОЧЕРГОВОЮ МЕТОЮ є виживання Білої Раси та наших окремих 

Білих "народів" чи "національностей"!!! 

   УСЕ ІНШЕ - ВТОРИННЕ! Ідеологічні, тактичні та етнічні розбіжності в 

поглядах НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ заважати досягненню ПЕРШОЧЕРГОВОЇ 

МЕТИ! 

  

Роль НСДАП/АО 
  

   Найменшою клітинкою НС-руху є окремий націонал-соціаліст. Поки в будь

-якій точці світу існує хоч один націонал-соціаліст, боротьба триває! 

   Примітка: одних "натюрмортів" недостатньо! "Натюрморти" необхідні! 

   Кожен справжній націонал-соціаліст робить щось, щоб хоч якось 

просувати рух! Просто "вірити" або "вивчати" - це не є ДІЯ! Хто цього не 

знає і не діє відповідно, той ніякий не націонал-соціаліст. (Навіть якщо він 

може по пам'яті процитувати "Майн Кампф" від початку до кінця на івриті!) 

   Два націонал-соціалісти - навіть якщо вони працюють абсолютно 

незалежно один від одного і не знають про існування один одного - вдвічі 

сильніші, ніж один... 

...але якщо вони працюють разом, то вони не просто вдвічі сильніші, а в 

чотири рази сильніші. 

   Десять націонал-соціалістів - або НС-організацій (!) - навіть якщо вони 

діють абсолютно незалежно одна від одної і ледь знають про існування одна 

одної - в десять разів сильніші, ніж одна... 
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...але якщо вони працюють разом - оптимально скоординовано - то вони не 

просто вдесятеро сильніші, а в стократ сильніші! 

   У цьому полягає значення НСДАП/АО. Вона не замінює ні окремого 

націонал-соціаліста, ні окрему НС-організацію. - Вона їх доповнює. 

НСДАП/АО БАГАТОкратно збільшує їх ефективність завдяки своїй 

ключовій ролі на міжнародному рівні! 

  

 Глобальна націонал-соціалістична сім'я 
  

   Націонал-соціалістичний рух - це ГЛОБАЛЬНА сім'я. Ця сім'я складається 

з БАГАТЬОХ організацій та окремих осіб. Жодна організація чи окрема 

особа не є більш ніж МАЛЕНЬКОЮ частиною цієї сім'ї. 

   Був час, коли навіть великі організаційні лідери відмовлялися прийняти цю 

фундаментальну істину. Вони розглядали власну організацію як центр 

всесвіту НС... як серце, розум і душу руху НС... як єдиного і ЄДИНОГО 

спадкоємця спадщини Адольфа Гітлера! 

   Деякі з них забороняли своїм членам вступати до інших організацій. Деякі 

не тільки вимагали виняткової лояльності, але й таврували своїх 

"конкурентів" як "ворогів партії". 

   Примітка: я НЕ збираюся називати жодних прізвищ! Йдеться НЕ про те, 

щоб роз'ятрювати старі рани. Я просто хочу підготувати нових людей на 

випадок, якщо вони натраплять на якісь гнилі частини тіла або нерозірвані 

міни, що залишилися від старих громадянських воєн, які завдали стільки 

шкоди руху в часи моєї молодості. Сподіваюся, ВОНИ будуть вчитися на 

НАШИХ помилках! А не повторюватимуть їх! 

   Ось як я бачу власну позицію: 

   НСДАП/АО існує не для того, щоб служити мені. Я існую для того, щоб 

служити НСДАП/АО... Рух НС існує не для того, щоб служити НСДАП/АО. 

НСДАП/АО існує для того, щоб служити руху НС... Біла раса існує не для 

того, щоб служити руху НС. Рух нацистів існує для того, щоб служити 

білій расі. 

   Якщо ви згодні з таким підходом, перевірте нас. Якщо ні - зверніть увагу 

на іншу організацію.  

  

Кістяк Руху НС:  

Наші кадри 
  

   Ні лідер НС, ні організація НС не є кістяком націонал-соціалістичного 

руху. Кістяк руху - це кадри! 



   Кадри гартувалися роками напруженої політичної боротьби. Вони мають 

шрами та досвід. Їх знання та співпраця є абсолютно вирішальними у цій 

боротьбі!  

   Іноді стосунки між кадровими військовими і "організаційним лідером" 

нагадують стосунки між досвідченим сержантом і зеленим молодим 

лейтенантом, щойно з академії.  

   Моя порада як "старшого офіцера" в русі своїм молодшим колегам на 

"командних посадах" така: СЛУХАЙТЕ СВОГО СЕРЖАНТА!!! 

  

Мої приклади для наслідування 
  

   Моїми прикладами для наслідування були мої викладачі, колеги та 

товариші! 

   Частково це були чоловіки, які брали участь у Першій світовій війні, 

(першому) періоді боротьби, Другій світовій війні і (другому) періоді 

боротьби після 1945 року! Звідси частково німці Рейху і емігранти... Але 

вони також були частково старими бойовими товаришами німецько-

американського Бунду. 

   Ми, націонал-соціалісти післявоєнного покоління, не пережили і не 

витримали НІЧОГО НЕПОРІВНЯННОГО! Перед ними ми повинні схилити 

голови в пошані! 

   Єдине, на що ми можемо нарікати, так це на те, що нам не довелося 

відчути на собі фюрера і Третій Рейх! 

   Втрата післявоєнної організації чи організаційного лідера може бути дуже 

болючою і знеохочуючою для США, але у порівнянні з ЇХнім шляхом 

страждань, жертовності і стійкості - це дрібниці!  

   Ми повинні довести, що гідні їх - і мільйонів полеглих! Для цього є лише 

один спосіб: Боротися до останнього подиху! 

  

Стара гвардія 
  

   Стара гвардія сьогоднішнього дня складається здебільшого з лідерів НС 

мого повоєнного покоління. Їхньою відмінною рисою є десятиліття активної 

діяльності і (в Німеччині) в більшості випадків також кількарічне політичне 

ув'язнення. 

   Тим не менш, ми вважаємо себе, в кращому випадку, блідими копіями 

товаришів воєнного покоління, наших власних наставників.  

   Ми вважаємо майже ганебним той факт, що молоді товариші, 

вихователями яких ми повинні бути, на жаль, повинні миритися з такими 



жалюгідними - у порівнянні з нашими вихователями і рольовими моделями - 

зразками для наслідування, а саме з нами.   

   Ніякого протесту! Мінімальною вимогою для виконання обов'язку є 

боротьба на смерть! Хто ще живий, той ще не досяг цієї мінімальної вимоги 

і не претендує на те, щоб дозволяти собі надмірно звеличувати себе! (Для 

прийдешніх поколінь бійців НС це не повинно здаватися просто красивим 

формулюванням, а скоріше чимось самоочевидним!) 

   Наші наступники обов'язково повинні стати КРАЩИМИ націонал-

соціалістами, ніж ми! - Інакше рух не буде володіти тим цінним людським 

матеріалом, який необхідний для виконання своєї історичної місії! 

   Їхні наступники повинні продовжити цей вищий розвиток характеру!  

   Справедлива оцінка і визнання - це добре. Так, вони корисні для історії 

руху і виховання молоді. Але не тоді, коли вони надмірні. 

   Наші надто людські недоліки не можна приховувати! По-перше, заради 

історичної правди... по-друге, заради успішної практики... по-третє, заради 

виховання молоді. 

   Хто воює чесно, віддано, хоробро і завзято, той не повинен турбуватися 

про свою честь і "славу після смерті".  

   Його Вічне Життя втілене в крові його дітей і його спадщина в дусі 

прийдешніх поколінь товаришів НС! 

  

Герхард Лаук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Одіссея Фреда 
  

Частина 1 

  

Великий дім чи дурдом?  
  

Я вибрав "Горіховий дім" (кращі умови проживання. Можливо, приваблива 

медсестра!).  

  

Автобусом їхали кілька годин. Бачили багато кукурудзяних полів. Нічого 

незвичайного.   

  

Нарешті ми зупинилися на ґрунтовій стоянці в глушині. Поруч з чимось 

схожим на стару залізничну колію. Тільки без рейок.  

  

Наш гід наказав нам вийти з автобуса і слідувати за ним. Пішки.  

  

Ґрунтова стежка... Бетонний місток через крутий яр з струмком на дні... 

Багато стріляних гільз. (Різних калібрів.)... Ще кілька сотень метрів - і ми 

опинилися на величезній ділянці диких конопель... Далі дуже вузька стежка 

вздовж крутого, але не дуже високого урвища.  

  

Нарешті ми дісталися до місця призначення. Двокімнатний мавзолей, вручну 

висічений (!) у вапняковій скелі!  

  

У першій камері нам зав'язали очі, а потім перевели до другої камери.  

  

Потім все потемніло. Не знаю, скільки я пролежав без свідомості.   

  

Коли я прокинувся, то виявив, що перебуваю всередині величезного 

підземного комплексу.   

  

Більшість персоналу була одягнена у військову форму. Деякі були білі. Як 

медичний персонал. Інші були чорні. Як охоронці.  

  

Більшість розмовляла німецькою. Або англійською з німецьким акцентом.  

  



 



На той час я вже почав нервувати. Я запитував себе: Невже я стою на порозі 

того, щоб стати частиною зловісних експериментів над людьми?!?  

  

Можливо, щось пов'язане з біологічною війною? Або психологічною 

війною?  

  

Потім до кімнати зайшла ВОНА.  

  

Валькірія!  
  

Це було кохання з першого погляду.  

  

Людина лабораторний щур чи ні. Вцілілий чи ні. Поки Хельга (вона ж 

"Вовчиця" / "Вовчиця") була в межах видимості, я помру щасливою 

людиною!  




