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Forfatteren er 2. generationsindvandrer, født i Pakistan. Beretter om sin opvækst i København, bliver dansk
gift og er far til to børn. Han beretter hudløst ærligt om sit kølige forhold til muslimer og islam, forholdene i

Vollsmose, om sit livs fejltagelse, da han deltager i et pengerøveri fra en pengetransport på Strøget i
København og efterfølgende fængselsophold. Bliver bokser og udtaget til det danske bokselandshold. Fem

gange dansk mester i denne disciplin. Beretter om sin senere deltagelse i TV3s Robinson-ekspedition 1999 og
hans forhold til de andre deltagere. Beretter om promotor Mogens Palle og boksebamsen Brian Nielsen og de

betændte forhold i den professionelle bokseverden. Forfatteren er meget åndelig bevidst og beretter om
meditation og sit forhold til sin faste clairvoyant.
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