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Tjugoårige Rocco tillhör ett gäng knarklangare som arbetar åt maffian, 'ndranghetan, i en av Milanos slitna
förorter. När hans bäste vän Luca mördas på order av maffian blir han besatt av att hämnas och bestämmer sig
för att vittna mot den allt mäktigare 'ndranghetan. I utbyte erbjuder staten honom beskydd och möjlighet att
börja ett nytt liv. Men en månad före rättegången förlorar Rocco vittnesskyddet och blir sviken av staten.

Varför?

Fabrizio Gatti wallraffar i Roccos förort och avslöjar sanningen om den italienska statens hemliga samarbete
med maffian. Författaren visar hur den organiserade brottsligheten påverkar såväl vanliga medborgares vardag

som toppolitikernas beslut.

Fabrizio Gatti är journalist och författare. Hans främsta arbetsmetod är att under antagen identitet ta sig in i
de miljöer han vill skildra. På svenska finns bl a den mycket uppmärksammade Bilal - på slavrutten till

Europa (2013).

"Kort sagt en både viktig och angelägen bok, skriven i ett raseri som känns oerhört uppfriskande.."- Kristian
Lundberg, DT
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