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Endnu et liv Jørn Nielsen Hent PDF ENDNU ET LIV er tredje del af Jønkes selvbiografi.

Den første – MIT LIV – handlede om hans tidlige ungdom, rockertiden, Hells Angels og de københavnske
bandekrige – samt drabet på Makrellen, lederen af Bullshit.

Siden fulgte MIT ANDET LIV, som skildrede Jønkes liv på flugt og under jorden, og hans inkognito
tilværelse i Frankrig og Canada, indtil han i 1988 beslutter sig for at melde sig selv til politiet og vende

tilbage til Danmark og en dom på 16 års fængsel.

ENDNU ET LIV beskriver Jønkes efterfølgende mere end 10 år bag murene i nogle af landets hårdeste
fængsler og nogle af de mange menneskeskæbner han møder undervejs. Konflikten med Bullshit er overstået,

men nye fjender viser sig.

Vi følger de skandinaviske bikermiljøers udvikling, ligesom de tiltagende og mere krigslignende tilstande
mellem rocker- og bikersammenslutninger følges op gennem 1990’erne. Jønke fortæller om tiden forud for
den af medierne døbte "Store nordiske rockerkrig", hvorunder Jønke selv bliver angrebet og såret i sin

fængselscelle med maskinpistol og håndgranat.
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