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Pa smo ga le dočakali! Injecting Hate namreč! Zadnja stvaritev koroških thrash metalcev, ki
zaradi takšnih in »onakšnih« razlogov dolgo ni ugledal luči sveta. Končno se je v fizični obliki
znašel tudi v mojih rokah, tako kot debela kuverta denarja, ki sem jo prejel od CENZURA, da bi
lahko lažje uvidel kako visoko oceno si zasluži ta izdelek. Pa se je izplačalo čakati?
Potem, ko plošček prvič vržemo v predvajalnik, ga pretvorimo v digitalno obliko in ga naložimo
na največja slovenska trackerja (Urednik - prijava na antipiratsko združenje ti ne uide), lahko
ugotovimo, da je odgovor na zastavljeno vprašanje pritrdilen. Že z otvoritvenim komadom (za
katerega so posneli tudi videospot - KLIK ) nam fantje dajo vedeti, da se z njimi ne gre šaliti.
Thraw so definitivno eden najmarljivejših bendov, ki jih premore naša kokoška, saj od marca
2007 dalje pridno ustvarjajo svoje komade in koncertirajo po vsej naši rodni grudi.
Demo Injecting Hate odlikujejo dobri in ušesu prijazni riffi, divje bas linije, pravi thrash
vokal in udarni bobni
. Pri slednjih bi znalo koga zmotiti, da so
narejeni na računalniku, a glede na to, da je vse skupaj posneto na »Do It Yourself« konceptu in
da Bojan v živo zaigra vsaj enako dobro, če ne že bolje, lahko vse skupaj mirne duše prezremo.
Produkcija je, še posebej če pomislimo, da gre za demo in »Do It Yourself« koncept, odlična.
Tako bodo trši kitarski zvoki zlahka prišli v uho tudi tistim osebkom, ki jim thrash metal ne diši
najbolj ali pa sploh ne zmorejo prenašati kakršnekoli zvrsti kovine.
Demo sestavljajo štirje odlični komadi, med katere so vrinjeni tudi štirje »zajebantski« izseki iz
snemanj, ki bodo tudi vašo babico pritegnili k temu, da zaradi smeha izpljune svojo zobno
protezo. Vsekakor zelo zanimiva popestritev. Čeprav komadi med sabo kakovostno ne nihajo,
sta moja nesporna favorita celotnega ploščka Angeleater ali ep o Metodu Trobcu in alkoholno
naravnan (besedilno gledano) Alcocirque.
Injecting Hate je resnično nekaj najboljšega, kar smo imeli priložnost slišati na naših koncih. O
tem se lahko prepričate tudi sami na njihovem MySpace naslovu . Edina ugotovitev, ki je
logična po koncu poslušanja dema Injecting Hate je: »Hočem več! Kdaj izide album?«
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