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Men vi blev onde Olav Hergel Hent PDF Sleiman Sleiman har palæstinensiske rødder, er født i Libanon og
kom til Danmark som barn. Her voksede han op med en brutal og voldelig far og oplevede gennem hele sin
barndom omsorgssvigt fra forældre og myndigheder. I vrede og afmagt tæskede drengen selv løs på alt, og i
løbet af teenageårene blev han opgivet af skolen, men respekteret og frygtet som bandemedlem – i dag har
han været involveret i mange hundrede straffesager, bl.a. drabsforsøg, og han har selv overlevet skudattentat.
Når Sleiman som den første af de tunge bandemedlemmer fra indvandrermiljøerne har valgt at stå frem og

fortælle sin historie, er det i håb om, at den kan hjælpe ham til en ny begyndelse og ikke mindst for at advare
alle unge, vrede mænd om aldrig at gøre som ham. Bogen giver et helt unikt indblik i indvandrerbandernes
miljø, i drengenes psykologi og kriminelle handlemønstre, og er en vigtig fortælling om et af de største

samfundsmæssige problemer i vor tid. Biografien om Sleiman er en tragisk, brutal og forfærdende beretning
om forkvaklede muslimske æresbegreber, fejlslagen integration, børn man gjorde fortræd og grov

kriminalitet. Men også en universel historie om kærlighed og håb for en bedre fremtid.
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