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talet var världens mest kriminella stad. Rasupplopp, mord och bombdåd tillhörde vardagen. Lokalvalen

urartade ofta i regelrätta gatustrider. Det hände att tidningar och taxiföretag hyrde in revolvermän för att jaga
bort konkurrenter. Hit kommer en ung Al Capone 1920, samtidigt som spritförbudet drabbade USA. Han

formas av Chicagos våldskultur och blir till slut en av stadens mest ökända gangsters. Efter ett gangsterkrig
som kulminerade i den legendariska St. Valentinsdagsmassakern i februari 1929 lyckas han ta kontrollen över

Chicagos undre värld. Han drabbas av en kändiskult som till slut blir hans fall, när den organiserade
brottsligheten blir till ett mediefenomen och gangstrarna till kändisar vars bröllop, fester, rättegångar och
slutligen begravningar bevakades minutiöst. Men idag är hans liv så gott som bortglömt, bara namnet lever
kvar, som en amerikansk ikon. I Henrik Höjers bok möter vi honom som han tedde sig i sin samtid, som en av
Chicagos många ölbaroner. Hans enda barn Sonny mobbades i skolan på grund av hans rykte, hans bror Frank

sköts ihjäl av polisen under ett lokalval, hans fru Mae blev gråhårig av oro i förtid. Själv utsattes han för
ständiga mordförsök och bodde tidvis på ett hotell som kallades ”the Capone castle”. Eftersom de lokala

myndigheterna stod maktlösa inför Capone och hans privatarmé fick federala myndigheter ingripa och se till
att han hamnade bakom lås och bom för skattesmitning. Här möter du Capone på vägen från Brooklyn till

Alcatraz – massmördaren som hamnade i fängelse för skattesmitning

 

Chicago i början av 1900-talet var världens mest kriminella stad.
Rasupplopp, mord och bombdåd tillhörde vardagen. Lokalvalen
urartade ofta i regelrätta gatustrider. Det hände att tidningar och

taxiföretag hyrde in revolvermän för att jaga bort konkurrenter. Hit
kommer en ung Al Capone 1920, samtidigt som spritförbudet

drabbade USA. Han formas av Chicagos våldskultur och blir till slut
en av stadens mest ökända gangsters. Efter ett gangsterkrig som

kulminerade i den legendariska St. Valentinsdagsmassakern i februari



1929 lyckas han ta kontrollen över Chicagos undre värld. Han
drabbas av en kändiskult som till slut blir hans fall, när den
organiserade brottsligheten blir till ett mediefenomen och

gangstrarna till kändisar vars bröllop, fester, rättegångar och slutligen
begravningar bevakades minutiöst. Men idag är hans liv så gott som
bortglömt, bara namnet lever kvar, som en amerikansk ikon. I Henrik
Höjers bok möter vi honom som han tedde sig i sin samtid, som en
av Chicagos många ölbaroner. Hans enda barn Sonny mobbades i

skolan på grund av hans rykte, hans bror Frank sköts ihjäl av polisen
under ett lokalval, hans fru Mae blev gråhårig av oro i förtid. Själv
utsattes han för ständiga mordförsök och bodde tidvis på ett hotell

som kallades ”the Capone castle”. Eftersom de lokala myndigheterna
stod maktlösa inför Capone och hans privatarmé fick federala

myndigheter ingripa och se till att han hamnade bakom lås och bom
för skattesmitning. Här möter du Capone på vägen från Brooklyn till
Alcatraz – massmördaren som hamnade i fängelse för skattesmitning
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