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MIT LIV er historien om Jønke, hans unge dage og frem til den 25. maj 1984, den dag hvor Makrellen -
lederen af rockerklubben Bullshit - blev myrdet. Politiet sigtede Jønke fra Hells Angels for mordet. Han stod

til livstid, når eller hvis han blev anholdt.¨

JØNKE skrev sin livshistorie mens han var på flugt. Et forsøg på - med hans eget liv som eksempel - at
forklare hvad Hells Angels står for, og hvad HA-broderskabet betyder. Samtidig er det en øjenvidneberetning,
et tidsdokument fra dengang i firserne hvor Hells Angels for alvor kom i offentlighedens - og i særdeleshed
mediernes - søgelys i Danmark. Det er historien om de københavnske motorcykelklubbers bandekrige. Fra

knallerter til maskinpistoler. Fra nævekamp på gadehjørner og i barer til mord.

MIT LIV udkom første gang i 1985 og er siden genoptrykt i adskillige oplag. Forfatteren har til denne nye,
let reviderede udgave forsynet bogen med et nyskrevet forord

. Målgruppe: Fra 13 år
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