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Guldfuglen Marie Louise Toksvig Hent PDF Forlaget skriver: I sommeren 2007 tog Martin Fryd Petersen
begejstret imod invitationen fra Hells Angels og meldte sig under fanerne til det nye tæskehold, der skulle gå
til kamp mod indvandrerbanderne. AK81 blev svaret på hans drømme: Han ville være en del af et fællesskab,

og han ville slås.

Han var 22 år, havde uddannelse og arbejde, et par voldsdomme og et solidt forbrug af hash. I mere end to år
levede han i en verden af vold og straf, mellem muskelsvulmende unge mænd som ham selv, altid klar til

kamp for klubben.

Belønningen blev en lædervest og titlen som hangaround hos Hells Angels MC Copenhagen. Da havde han
skudt en mand i en kiosk på Vesterbro og begyndte at ane, at prisen måske var for høj. Guldfuglen er en

frontberetning fra den københavnske bandekrig, fortalt af en mand, der gik hele vejen for sin klub, indtil han
fik nok og fandt en vej ud.

Fra foråret 2010 vendte Martin Fryd Petersen sig mod sine ´brødre´ i og omkring Hells Angels. Han blev et
centralt vidne for politiet i adskillige sager om vold og drab, der sendte rockere i hobetal bag tremmer. Et

valg, der kostede ham alt.
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