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White Devils – Nowy Ład (2013)

1 Biała Rewolucja 4:29 2 Twój Gniew 4:06 3 Drogami Zwycięstwa 4:43 4 Pozory
Wolności 4:54 5 Pewna Historia 3:56 6 Przemoc I Siła 3:04 7 Odwieczna Prawda 3:45 8
Zniszcz Ten System 2:27 9 Nowy Ład 3:31 10 W Walce O NS 3:17 + 11 Pogrom 88 Przebudź Się Biała Europo 3:45

White Devils to nowy zespół na scenie NS/WP. Grupa sporo koncertowała przed wydaniem
debiutanckiego albumu zatem każdy kto słyszał ich na żywo mógł spodziewać się ciężkiego
uderzenia. White Devils prezentują tu 10 ciężkich metalowych kawałków z czego jeden to cover
Konkwisty 88 „W walce o N.S.”, wrocławska legenda nigdy nie nagrała tego utworu na nowo a
szkoda bo pierwotna wersja jest kiepskiej jakości. Braki Adama zatem postanowiła uzupełnić
ekipa Białych Diabłów nagrywając „W walce o N.S.” w bardzo dobrej, nowoczesnej jakości.
Szkoda tylko, że wydawca nigdzie nie zamieścił informacji, iż jest to właśnie cover wspomnianej
wcześniej Konkwisty 88. Niestety „W walce o N.S.” to najlepszy song na tej płytce, pomimo że
jest jeszcze kilka utworów wartych uwagi jak np. „Biała rewolucja”, tytułowy „Nowy ład” czy
„Pewna historia” ale nie jest to jakaś szczególna rewelacja. Tekstowo zespół sobie nie radzi a
na dodatek vokal często jest niewyraźny i trzeba się trochę wysilić by dowiedzieć się o co
zespołowi chodzi. Winę też ponosi wydawca, a raczej wydawcy (Strong Survive i Mad Dog
Rec.) którzy nie zamieścili tekstów piosenek we wkładce. Mimo to jak na debiut jest całkiem
nieźle ale niewątpliwie przed zespołem sporo pracy by zdobyć uznanie na scenie. ---Aryan,
okopzine.blogspot.com

Tę młodą dolnośląską grupę mieliśmy już okazję usłyszeć na kilku koncertach w Polsce. Przed
paroma miesiącami ukazała się ich debiutancka płyta. Chłopaki grają dość ciężko i ostro,
jednym słowem HC naprawdę wysokiej klasy. Częste zmiany tempa, dobry wokal i wysokie
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umiejętności gitarzystów to istotne plusy tej płyty. Podobną muzykę grały dotychczas w Polsce
tylko Einher i K88/SOL. Jedynym lżejszym akcentem na całej płycie jest doskonały cover K88
„W walce o NS”. Trochę zblizony do oryginału, mający jednak swój własny styl, szczególnie
dzięki charakterystycznemu mocnemu wokalowi. Ogólnie na płycie króluje hard core,
przeplatany metalowymi wstawkami. Całosć skomponowana i zaaranżowana jest naprawdę
ciekawie, szczególnie na tle strasznie ubogiej polskiej sceny. Całość dopełnia świetne nagranie
i realizacja, niezbyt często spotykane na płytach polskich zepsołów z „prawej strony”. Dla fanów
HC pozycja obowiązkowa, całej reszcie czytelników OKOPu z czystym sumieniem również
polecam. ---M./Festung Europa, okopzine.blogspot.com
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