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indkøbscentre eller på banegårde til langt ud langt ud på natten i stedet for at gå i skole eller i klub? Hvorfor

opstår der ofte konflikter mellem de unge, pædagoger, lærere og politiet?

Denne bog tegner et portræt af gadelivsstilen No-life fra et boligområde i en nordsjællandsk kommune.
Broderskaber, gangsta-rap og ´respekt´ giver unge oplevelser af succes og spænding.

Bogen tager udgangspunkt i historien om Klub 1188, der blev startet op som en forsøgsklub for at dæmme op
for gentagne konflikter mellem politiet og de unge på gaden og ungdomskriminaliteten. Med oprettelsen af
Klub 1188, hvor en gruppe af unge fik ansvaret for det kriminalpræventive arbejde i lokalområdet, opstod to
forskellige fællesskaber og identiteter; dels blandt de unge, som var indenfor i klubben og dels blandt de

unge, som stod udenfor.
Den ene gruppe af unge inden for klubben blev brobyggere, medens den anden gruppe af unge, der stod uden
for klubben, udviklede en modidentitet med udgangspunkt i hip hop subkulturen og senere gansta-rappen. De

unge i fællesskaberne blev henholdsvis kaldt for; ´de rolige´ og ´de vilde´.
 

Bogens kapitler tager udgangspunkt i de unges egne fortællinger om deres oplevelser fra fællesskaberne,
gaden, klubben og fængslet.

Bogen er illustreret med billeder fra Martin Stampes fotoreportage: ´In My Brothers Kingdom´. Martin
Stampe vandt årets pressefoto i 2008 med et billede fra fotoreportagen.
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