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EN LYSTRÅLE HISTORIE
Her er det hele, alt hvad remmer og tøjler kan bære af drama,
spænding, humor, action, kærlighed og TRUE STORY. En dansk
“Godfather” møder “Oliver Twist”-historie, vi aldrig har set magen
til før herhjemme. Og modsat de fleste andre gangsterhistorier, er
Smuglerkongen en lysstråle historie. Den får os til at gå ud af
biografen (og tv-stuen) og føle vi kan gå igennem vægge og løfte
hele verden med en hånd. For det er denne positive ånd der
gennemstrømmer Leon og hans liv, og som bevirker, han aldrig
bliver ond, destruktiv og sindssyg, som mange af hans kammerater
med samme opvækst, der blev narkomaner eller døde i en tidlig
alder.
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ET OVERFLØDIGHEDSHORN AF
SPÆNDENDE SITUATIONER OG
DE MEST FARVERIGE PERSONER

Smuglerkongen er den sande historie om et menneskes
bestræbelser på at finde kærligheden og på at skabe en
meningsfuld og lykkelig tilværelse for sig selv, trods en opvækst i
fattigdom uden kærlighed med daglige tæsk af en stedfar. Og en
mor der hver dag sendte ham i byen for at stjæle som en anden
Oliver Twist. Tæsk stod den også på dagligt i skolen af de voksne
og på de mange ungdomsanstalter han boede på helt indtil sit 22
år, hvor han endelig “slap ud” og stod på egne ben og nu skulle
finde lykken og meningen med det hele. Det lykkes heldigvis for
til sidst, men inden skulle han utrolig meget igennem.
Vi er så heldige, at Leon har inviteret os med på denne utrolige og
meget dramatiske rejse gennem hans liv som fører os gennem
60’erne og 70’ernes turbulente cigaret smuglingseventyr og dybt
ind den danske og polske gangsterverden. En fantastisk
underholdende historie med et overflødighedshorn af spændende
situationer og de mest farverige personer, alt sammen
gennemsyret af både drama, spænding, poesi, grotesk humor,
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“RØDE JOHN”, “SOFA-KURT” OG
“DIVAN-SVEND” TILSAMMEN
KALDET “MØBLEMENTET
Vi kommer bl.a. til at opleve Søslaget i Køge bugt, forræderi, “Den
Hæse” – alias Viggo Spar, (der samler på tomme flasker selvom han
har millioner nedgravet i sin have), “Body-Mogens”, Mordforsøg på
Leon, Spionage og korruption, Skæg og ballade på Mallorca,
Cigaretsalg på Politigården, Fangevogteren “Hippo-Gunnar”,
Landsætningen ved Bønnerup Havn, Smuglertogtet i Hvidovre
Havn, Korruption i Thailand, Razzia i Rødovre, Sex i Vester
Fængsel, Operation “Hængelås”, de magtsyge fangevogtere,
Butleren i Vridsløselille Statsfængsel, Vandfald og Navigation i
Vester Fængsel”, Pornokongen Svend Thevis, “Jøde-David,
“Smukke-Leif” og Bent Ricardo, Den feje og usle “Slibrig”,
Guldkuppet i Kastrup Lufthavn, Det hemmelige polske politi,
Fræk polsk sex og skånselsløse polske gangstere, guldjagt I skoven,
9 måneder i det værste polske fængsel med verdens ondeste
fangevogter – Kowalski, Livsvarigt fængsel eller selvmord, “Stikker
Barberen”, Hemmelig Duesteg i cellen, “Lange-Tages mystiske
død”, Dumse “Dræberen”, “Gudinden” - den store kærlighed og
skilsmissen, datteren., dukkerne..det hele er der og mere til.
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LEONS LANGE FINGER SNYDER
LOVENS LANGE ARM I 80 % AF
TILFÆLDENE

Op igennem 1960-1980 rydder Leon Owild- Divan Svend og alle
de gamle smuglere samtlige avisforsider med historier om
millioner af smuglercigaretter, vold-skyderier og meget meget
mere Leons lange finger snyder Lovens lange arm i 80 % af
tilfældene. (han sad sammenlagt 14 år I fængsel) de 5 af årene
tilbragte Leon i isolation.
I 1995 besøgte TV2 Leon i Vestre fængsel og lavede TV
programmet Razzia som blev set af mere end 1,2 million Danskere
og blev kåret til et af de mest underholdende Tv programmer.
I 1997 kom Leon Owild ud af fængslet og som han selv siger aldrig
mere! I de mange år i fængslet arbejdede Leon på sin bog der
omhandlede hans hårde-spændende- sjove og omtumlede liv,
Smuglerkongen bogen som udkom i 2002 fortæller levende om en
tillukket verden hvor smuglere og banditter normalt regerer.

