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De var top og bund i Hells Angels.

Den ene kendt fra medierne som Stein Baggers livvagt, på trapperne med en bog om sit liv. Den anden
degraderet til prøvemedlem i AK81, idømt druk- og stofforbud på ubestemt tid.

Men de var brødre. Indtil den ene hoppede af.

I dag er ingen af dem længere med i Hells Angels. Den ene er gået til Bandidos. Den anden er gået til politiet
og lever i et vidnebeskyttelsesprogram.

Exit Hells Angels er en insider-beretning om det kortvarige, men skæbnesvangre parløb mellem Brian
Sandberg og eksrockeren kendt som MFP. Om støttegruppen AK81, hvis opstart de begge var en del af. Om
den københavnske bandekrig, hvor den ene var general og den anden frontsoldat, bevæbnet med kølle og
pistol. Og om den store retssag og efterspillet i Hells Angels, der drev Sandberg i armene på Bandidos.
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