
Wstęp

Oto historia, o której ludzie mówili, że nigdy nie zostanie 
napisana w naszych czasach — prawdziwa historia wyda-
rzeń prowadzących do drugiej wojny światowej, opowie-
dziana przez kogoś, kto cieszył się przyjaźnią i zaufaniem 
pana Neville’a Chamberlaina podczas krytycznych mie-
sięcy między Monachium a wrześniem 1939 r.

Od dawna obowiązuje nieoficjalny zakaz publikacji 
książek traktujących o tym, co kapitan Ramsay nazywa 
„Bezimienną wojną”, konfliktem toczonym od wieków 
poza sceną polityczną, który wciąż trwa i z którego bar-
dzo niewielu zdaje sobie sprawę. Wydawcy „Bezimiennej 
wojny” wierzą, że owo najnowsze odsłonięcie zasłony, 
za którą leży prawda, zrobi więcej niż jakakolwiek wcze-
śniejsza próba przełamania zmowy milczenia. Niniejsza 
praca, która w porównaniu z pozostałymi posiada bar-
dziej rozbudowaną argumentację i pełniejsze tło histo-
ryczne, jest wynikiem osobistych doświadczeń osoby 
publicznej, która w trakcie służby odkryła istnienie wie-
lowiekowego spisku przeciwko Wielkiej Brytanii, Euro-
pie i całemu chrześcijaństwu.

„Bezimienna wojna” ujawnia nieoczekiwany zwią-
zek między wszystkimi głównymi rewolucjami w Euro-
pie – od czasów króla Karola I do nieudanego zamachu 
przeciwko Hiszpanii w 1936 r. Jedno ze źródeł inspiracji, 
projektu i zaopatrzenia jest wspólne dla nich wszystkich. 
Te rewolucje i wojna światowa 1939 r. są postrzegane jako 
integralne części jednego i tego samego wielkiego planu.
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Po krótkim przeglądzie sił stojących za rozpoczę-
ciem wojny i aresztowań na całym świecie, wielu, którzy 
usiłowali się im przeciwstawić, autor opisuje anatomię 
machiny Międzynarodówki Rewolucyjnej – machiny, 
która dzisiaj kontynuuje plan ponadnarodowej wła-
dzy światowej, odwiecznego mesjanistycznego snu 
o międzynarodowym żydostwie.

Autor wierzy, że bez wsparcia niechętnych jej żydów 
i nieświadomych gojów machina rozpadnie się i wysuwa 
propozycje demontażu jej elementów.

Książka ta jest dedykowana pamięci Patriotów, któ-
rzy w 1215 r. podpisali pod Runnymede Magna Carta 
oraz tych, którzy w 1320 r. podpisali pod Arbroath 
Deklarację Niepodległości.
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