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Kronvidnet Morten Frich Hent PDF Gennem fem år havde Kasper Vetter sin daglige gang i Hells Angelsʼ
klubhus i Aarhus. Han kom under vingerne på klubbens nummer to og lærte at lave penge på alt fra

hættetrøjer til hash, mens han festede sig gennem nætterne med lokale forretningsfolk i en sky af kokain.

11. august 2009 gik Kasper Vetter til politiet for at fortælle alt om sin kriminelle karriere og sit samarbejde
med folk i og omkring Hells Angels. 26 år gammel, slidt op af stress og steroider, så han ingen anden udvej.

Kronvidnet er en dokumentarisk beretning om, hvordan det kunne komme så vidt.

"I lufthavnen i Hamborg fandt de hver sit toilet, trak bukserne ned og gik i gang. Der var to millioner kroner i
500 euro-sedler, ca. 500 styk, sammenrullet og stoppet i kondomer. HAʼeren og Kasper Vetter arbejdede i

stilhed. Det gjorde mere ondt, end Kasper havde regnet med, og da han var færdig, føltes det, som om der var
meget langt til Malaga.

„Det er da godt, man har sit gode humør,“ hørte han sig selv sige."
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