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Historien om Johan Darwich är historien om en torped, en hitman,
och den värld en sådan lever i men det är samtidigt berättelsen om en
vän som aldrig sviker och en älskad bror, morbror och farbror. Johan
har begått i stort sett samtliga brott som finns i brottsbalken med
undantag för sexualbrott och IT-brott. Han har gjort sig skyldig till
grovt rån, stöld, grov misshandel, vapenbrott, narkotikabrott och

mord. Johan är dömd för vad polisen beskriver som ett
beställningsmord. Han åtalades även för mordet på Brödraskapets
ledare, Danny Fitzpatrick. Åklagaren yrkade på livstid men Johan
blev frikänd. Inom länskriminalen i Stockholm misstänker man

honom för ytterligare 45 mord, däribland på Brödraskapets tidigare
hit man, som man dock ännu inte hittat liket efter. Bland kriminella
finns det de som hävdar att Johan är ansvarig för så många som 10
mord. Varför skriver man då en bok om en person som har begått
alla dessa brott? Därför att Johan ledde det första invandrargänget i
Sverige: Gringos. Därför att han började sin kriminella bana vid sju
års ålder i Syrien genom att stjäla skor som folk hade tagit av sig i
moskén, för att sedan snabbt springa iväg och sälja dem. Därför att
han under 30 år av grov kriminalitet har haft en unik insyn i den

mest våldsamma delen av den organiserade brottsligheten i Sverige.



DICK SUNDEVALL är författare till en rad storsäljande böcker om
kriminella i Sverige, bland andra Hanteraren: Uppdrag: infiltrera
svensk maffia (2008) och Peter Rätz: nio år som undercoveragent
(2009). För sina grävande avslöjanden belönades han 2003 med
Ordfronts demokratipris och 2005 fick han den prestigefyllda

utmärkelsen Guldspaden.
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