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erindringer af Lennart Elkjær og Søren Baastrup er en biografi fra Bandidos rockeren Lennart Elkjær, fortalt

fra hans topsikrede celle i Vridsløse Statsfængsel.

I bogen fortæller Lennart om, hvordan han blev uofficiel leder af Ballerups underverden, om hvordan han
blev optaget i Bandidos midt i rockerkrigen, og om hvordan ham og hans tidligere bedste ven, Mickey

Borgfjord, pludselig blev dødsfjender.

Bogen forklarer også mordet på Mickey, der d. 17. september 2003 blev sprængt i stykker, da han startede sin
bil foran Glostrup Hospital. Lennart fik livstid for dette mord.

Derudover, fortæller Lennart også om livet i fængsel, om fire børn og fire ægteskaber, og om hans troskab til
den kriminelle verden.

Søren Baastrup (f. 1975) er uddannet journalist fra Danmarks journalisthøjskole.

Han har tidligere bl.a. været chefredaktør på månedsmagasinet FHM og udviklingsredaktør i Benjamin
Media.

I dag er han forfatter og freelancejournalist.

Søren Baastrup har tidligere bl.a. skrevet den kritikerroste "Bedrag på 1. klasse" (2011) om storsvindleren
Amanda Jacobsen
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