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Hvordan er det at være præsident i en af verdens største rockerklubber?
Hvordan tjener man penge til luksusbiler, luksusliv, Harley´er og kilovis af narko?

Og hvor stærkt er bikernes broderskab, når det virkelig gælder?

For første gang nogen sinde taler en dansk rocker-præsident ud og giver et unikt indblik i livet i en hermetisk
lukket verden, hvor tavshed er guld og tale i yderste konsekvens afregnes med døden. Hvor sorte penge,
narko, våben og hurtige biler er hverdag, og hvor unge mænd bliver rekrutteret som prøvemedlemmer i

rockernes til tider skrupelløse verden.

Manden hedder Mick, er 50 år og var indtil for nylig højt placeret i det nordiske rockerhierarki. Som tidligere
Outlaws- og Bandidos-præsident har han nu valgt at bryde reglen om ikke at tale om sin kriminalitet i

offentligheden. I denne bog fortæller Mick om årtier med vold, afpresning, narkokriminalitet, våbenhandel,
misbrug, ugelange byture med endeløse baner coke, vild sex og meget andet. Men han fortæller også om
bagsiden af vesten med de dyrt købte rygmærker. Om den regning for livet som toprocker, der i værste fald

vil koste ham livet.

Om forfatterne: Carsten Norton (f. 1972) er cand.mag. og ledende redaktør på Ekstra Bladets
kriminalredaktion. Har tidligere skrevet den dokumentariske bog Udleveret - historien om Camilla Broe

(2010), thrilleren Uden ansigt (2012) og singlen Idealisten - Niels Holck, våbennedkastningen og sagen, der
ikke vil dø (2013).

Miki Mistrati (f. 1968) er journalist, instruktør og forfatter. Er ledende redaktør på Ekstra Bladet. Har
produceret mere end 40 dokumentarfilm til TV2 og DR. Har desuden produceret dokumentarfilm til tv-

stationer i bl.a. Tyskland, Sverige, Norge, USA, Frankrig, Belgien, Japan og Kina. Har vundet ni
journalistpriser, heriblandt: Nyhedsprisen, Nils Ufer-prisen, Victorprisen, Dokumentarprisen, Cavlingprisen
og senest i 2014 den internationale pris The World Television Award. Har skrevet tre romaner; Solo (2008),
Spin (2011)og Magt (2012), samt blandt andre biografien Dan Lynge - Mit dobbeltliv' og 'Magtens Bog.
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