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Vi var en flok sjakaler Natascha Rée Mikkelsen Hent PDF Forlaget skriver: Noah Turkmani, der er tidligere
højtstående medlem af banderne Black Army og Loyal to Familia i Aarhus, ved, at det er risikabelt at tale
højt om sin fortid. Alligevel gør han det for at advare andre unge mod at vælge det kriminelle liv. Noah
Turkmani, der går under navnet Muddi, kalder sig en sjakal. Det samme gør alle de venner, han har gået

sammen med, siden de var børn i Aarhus-ghettoen Bispehaven. Dengang et cykeltyveri blev til et røveri med
kniv – som blev til biltyveri og en fatal ulykke, indtil Muddi som 22-årig blev et højtstående medlem af

banden Black Army og siden var med til at starte Loyal to Familia i Aarhus.Vi var en flok sjakaler er historien
om en kvik dreng med palæstinensiske rødder, som tog de forkerte valg og betalte med at sidde halvdelen af

sit voksne liv i fængsel. Men Muddi har også drømme om et liv uden fjender og med familie og et
almindeligt arbejde. Der er dog ingen nem vej ud af det bandemiljø, han er født og opvokset i.

Da han i 2014 første gang valgte at gå i bandeexit, lurede fristelserne alle steder, for når ”satan fucker med
din hjerne”, er troen på det gode under pres. I dag er han kommet videre i sit liv, men det er stadig svært at
lægge bandelivet bag sig. Selvom han ved, at det kan være risikabelt at stå frem og fortælle om sin tid i

bandemiljøet, vælger han at gøre det for at advare andre mod at træffe de samme forkerte valg, som han selv
gjorde.
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