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Gangster Henrik Madsen Hent PDF Brian Sandberg, jetsetrockeren fra Hells Angels, har levet et højst
usædvanligt liv, som kulminerede, da han blev involveret i Stein Bagger-skandalen og udsat for to

skudattentater fra sine dødsfjender i den københavnske bandekrig.

I denne bog fortæller Brian Sandberg sin dramatiske livshistorie.

Gangster beskriver hans udvikling fra talentfuld taekwondokæmper til berygtet narkohandler i 1990'erne.
Brian Sandberg afslører, hvordan han blev medlem af Hells Angels - og senere smidt ud i 'bad standing'. Han
fortæller om sine oplevelser i den københavnske underverden - heriblandt inderkredsen på Blågårds Plads -
og om jetset miljøet, hvor han færdes scenevant. Endelig giver han et unikt indblik i Stein Bagger-sagen og

den igangværende bandekrig, hvor Brian Sandberg spiller en hovedrolle.

Bogen er skrevet fra en uafhængig synsvinkel af journalist Henrik Madsen. Brian Sandberg har efterfølgende
fået mulighed for at godkende sine egne citater og korrigere faktuelle fejl, men han har ikke haft indflydelse

på bogens samlede fremstilling.

 

Brian Sandberg, jetsetrockeren fra Hells Angels, har levet et højst
usædvanligt liv, som kulminerede, da han blev involveret i Stein

Bagger-skandalen og udsat for to skudattentater fra sine dødsfjender
i den københavnske bandekrig.

I denne bog fortæller Brian Sandberg sin dramatiske livshistorie.

Gangster beskriver hans udvikling fra talentfuld taekwondokæmper
til berygtet narkohandler i 1990'erne. Brian Sandberg afslører,

hvordan han blev medlem af Hells Angels - og senere smidt ud i 'bad
standing'. Han fortæller om sine oplevelser i den københavnske
underverden - heriblandt inderkredsen på Blågårds Plads - og om

jetset miljøet, hvor han færdes scenevant. Endelig giver han et unikt
indblik i Stein Bagger-sagen og den igangværende bandekrig, hvor

Brian Sandberg spiller en hovedrolle.

Bogen er skrevet fra en uafhængig synsvinkel af journalist Henrik
Madsen. Brian Sandberg har efterfølgende fået mulighed for at

godkende sine egne citater og korrigere faktuelle fejl, men han har
ikke haft indflydelse på bogens samlede fremstilling.
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