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Stor var jublen hos partiet Venstre, da vidunderdrengen og tidligere landsformand i VU 28 år gammel blev
den første borgerlige borgmester i Fredericia siden 1918. Men hurtigt gik det skævt. For da Banke satte sig i

borgmesterstolen skulle det blive begyndelsen på en nådesløs karrieremæssig og menneskelig deroute.
Historier i pressen om misbrug af kommunens Eurocard til private formål var næsten det mindste. Langt

værre var det massive narkotikamisbrug, som Thomas Banke bevægede sig ud. Mens Banke stod i spidsen for
en af landets største kommuner, var han morfinist og misbrugte stort set al den medicin, han kunne komme i

nærheden af.

I bogen fortæller Thomas Banke hudløst ærligt om et yderst dramatisk forløb, om de bagvedliggende
begivenheder og sit eget syn på sagen. Banke er helt på det rene med, at han ikke er et uskyldigt offer, og han
skåner på ingen måde sig selv, når han reflekterer over sit misbrug. Det er en bog om en ufattelig menneskelig

deroute, men også en beskrivelse af at rejse sig igen. Den er spækket med hidtil ukendte detaljer og nye
afsløringer.
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