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Når helvede fryser til is Lars Toxværd Hent PDF Forlaget skriver: I en samtid, hvor debatten mere og mere
handler om os og dem, stod den dybt kriminelle, tidligere rockerpræsident foran endnu en langvarig

varetægtsfængsling, sigtet for narkoindsmugling.
Er der en vej tilbage til samfundet derfra, og har vi allesammen et ansvar for, at løsningerne efterprøves ud fra

fornuftig videnskab, fremfor det menneskelige behov for følelsesmæssig tilfredsstillelse?
Bogen handler bl.a. om hvordan Lars Toxværd helt uden samfundets hjælp, vendte et fortabt livsforløb 180

grader rundt, fra organiseret kriminel til forfatter.
Han har her, som den eneste, med både modet og indsigten, beskrevet den sande historie om de sektlignende
tilstande i rockerklubben Bandidos. Tilstande som han ikke kunne affinde sig med og som derfor førte til

oprør og kupforsøg mod klubben.
Den handler om drama, begær, grådighed, vold, bedrag og uvidenhed.

Forhistorien om hvor dygtige Bandidos havde været i forhold til at straffe vildfarne ballademagere,talte sit
tydelige sprog.

Selvfølgelig var det en livsfarlig rejse og planerne til hans likvidering var lagt. Men han er her stadig, og
frygt har ikke fået lov til at få indflydelse på hans valg.

I starten handlede det om magt, og i Lars´s forståelse af retfærdighed.
I dag handler det om retten til den frie vilje, retten til at ytre sig og muligheden for at udvikle forståelsen i

forhold til ændre den kriminelle adfærd.
En sag der er værd at dø for, men også vidunderlig at kæmpe videre med.
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