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Han var en helt almindelig politimand i otte år. I en regn af brosten på Christiania. På jagt efter indbrudstyve.
I håndgemæng med voldelige ægtemænd, jaloux kærester og nøgne, selvmordstruede psykiatriske patienter. I

hælene på spritbilister, tunede knallerter og cyklister uden lys. Han har dirigeret trafikken til kongeligt
bryllup, eskorteret ambulancer med fødende kvinder og fjernet børn, som levede i deres eget skidt. Sine sidste
fire år i politiet tilbragte han som "observatør" og levede det meste af sit arbejdsliv i en blå Mazda stationcar,
forklædt som brolægger, motionist eller hundelufter, så tæt som muligt på narkobagmænd, drabsmænd og

rockere.

 

I dag er Kristian Bech kendt fra tv. Han har afleveret skiltet tilbage, men kaldet er det samme, når han går på
jagt efter kriminelle som ankermand på Kanal 5´s "Eftersøgt" om opsporingen af verdens mest eftersøgte
personer. I et lettilgængeligt sprog for enhver, der er interesseret i politiliv og det kriminelle hverdags-

Danmark, fortæller Kristian Bech om sine 12 år i dansk politi, og om hvordan mødet med velfærdssamfundets
skyggeside har påvirket ham.
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