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Mit andet liv Jørn Nielsen Hent PDF Under kraftig mediebevågenhed udkom i 1985 JØNKE – MIT LIV.
Udgivelsen fandt sted, mens den eftersøgte Hells Angel endnu befandt sig på flugt – efterlyst og sigtet for

mordet på lederen af rockerklubben Bullshit.

MIT ANDET LIV begynder den dag – den 25. maj 1984 – hvor Jønke gik under jorden. Fra mordscenen og
de begivenheder, som lå umiddelbart forud for drabet, fortæller Jønke her om det liv der fulgte: Først den

korte periode under jorden i Danmark, derefter via Paris til Canada, hvor han tilbringer de næste år, indtil han
vælger at opgive eksilet og vender tilbage til Danmark for at tage sin straf i foråret 1988. Det er beretningen
om fire år på flugt. En dobbelttilværelse hvor hver dag er starten på et nyt liv, men hvor rødderne til det

gamle altid er nærværende.

MIT ANDET LIV udkom første gang i 1992 og er siden optrykt i flere oplag. Bogen er skrevet, mens
forfatteren afsonede sin dom.
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