Undercover
Bøgernes og filmens verden er fyldt med historier om mennesker, som går undercover. Journalister der i forklædning dokumenterer uretfærdigheder og ulovligheder. Mennesker, der
for at redde livet, må skifte identitet og lægge deres gamle liv
bag sig. Eller hvad med politimanden, der for at opklare kriminalitet og forbrydelser, lever blandt hårdkogte kriminelle? Og
ikke mindst spionerne og agenterne, der lever et dobbeltliv i
en større sags tjeneste.
Historierne er mange, nogle er fiktive, andre tager udgangspunkt i virkeligheden. Vi har udvalgt en række til dig her. God
læselyst!
Med venlig hilsen Rikke & Rebekka

Journalister og forfattere i forklædning

Amiry, Suad

Murad - han vil jo bare leve
Arvids, 2011. 155 s (roman)
I denne dramadokumentariske roman skildrer den kvindelige
forfatter, hvordan hun forklædt som mand, deltog i en farefuld rejse fra Ramallah til Tel Aviv. Sammen med en gruppe
palæstinensiske mænd krydser hun grænsen til Israel for at
søge arbejde. En rejse som er både farefuld og anstrengende,
hvor mange arresteres og hvorfra nogle aldrig vender tilbage.
30.26 Nagel, Allan

Forklædt som dansker
Hansen & Hansen, 2003. 219 s
Journalisten Allan Nagel ønskede at sætte ansigt på det tavse
flertal. Han flyttede fra København til et værelse i Ringsted.
Her arbejdede han som støberiarbejder, som vikar på et
plejehjem og på et slagteri. Han blev optaget i Hjemmeværnet
og meldte sig ind i Dansk Folkeparti. Imens skrev han dagbog.
Med flere forskellige dækidentiteter fik han indblik i danskernes værdier og verdensbillede. Et billede, som ikke altid
passede med det, han havde forstillet sig.

33.112 Wallraff, Günter

Fra den fagre nye verden:
ekspeditioner til landets indre
Per Kofod, 2010. 330 s
Den tyske journalist Günter Wallraff er et ikon indenfor den
politiske journalistik. Nu er Wallraff tilbage med otte reportager, der dokumenterer racisme, slavelignende arbejdsforhold,
mobning, stigmatisering og anden elendighed for samfundets
mest udsatte. Forfatteren har med sine forskellige forklædninger fået et indblik i, hvordan man behandler hinanden i det
tyske samfund. Et samfund, som nok ikke er så forskelligt fra
det danske.

30.171 Vincent, Norah

Forklædt som mand:
en kvindes rejse ind i mændenes verden og tilbage igen
Adlandia, 2006. 319 s
Hvordan er det egentlig at være mand? Det spørgsmål satte
den amerikanske journalist Norah Vincent sig for at besvare.
I 18 måneder infiltrerede hun mandeverdenen forklædt som
manden Ned. I en gennemført forklædning begav hun sig ud
på en lang rejse, der bl.a. førte hende ind i stripklubben og
datinguniverset. Dobbeltlivet som Norah og Ned endte til
sidst med et psykisk sammenbrud, men nogle gange er løgnen
nøglen til sandheden.

99.4 Johannsen, Charlotte

Forklædt som nazist:
en Århushistorie

34.31 Billing, Jacob

Information, 2010. 259 s
Fra efteråret 2008 til sommeren 2009 levede den tidligere
landsholdsvømmer Charlotte Johannsen under dække og infiltrerede det århusianske nazimiljø omkring hooligangruppen
White Pride. Det er et miljø med stoffer, vold og racisme og
en ekstremt aggressiv tilgang til omverdenen. Charlotte blev
langsomt selv påvirket af denne hadefulde ideologi, hvor selv
de mindste provokationer kunne udløse voldsomme reaktioner.

Tiderne Skifter, 2003. 284 s
Det er strafbart for voksne at have sex med børn. Dog har
Danmark, som det eneste land i verden en legal forening, der
arbejder for at gøre sex med børn lovligt. Journalist Jacob
Billing blev medlem af foreningen og infiltrerede i løbet af et
år det danske pædofile miljø. Bogen er hans beretning om de
pædofiles verden. Afslørende og rystende – ikke mindst for
den opsøgende journalist selv.

Mænd i mørket

34.38 Sifaoui, Mohamed

Brødre mordere:
jeg infiltrerede Al Qaida
Ekstra Bladet, 2003. 155 s
”Han fortalte mig, at han drømte om at dø som martyr for
Allahs sag.” Den algeriskfødte journalist afslører i denne
chokerende dagbog, hvordan han gennem tre måneder levede
sammen med en terrorcelle i Paris. Hans nye brødre viser
et skræmmende og hadefuldt ansigt. Målet er en islamisk
stat – midlet terror. Bogen kommer helt tæt på det islamiske
netværk og giver et unikt indblik i, hvordan terroristerne
opererer.

The Ambassador
Instruktør Mads Brügger

Det Danske Filminstitut, 2012 (Dvd)
En solrig dag i oktober 2010 ankommer en dekadent, hvid
mand iført lyst jakkesæt og ridestøvler til Den Centralafrikanske Republik med papirer i lommen, der dokumenterer
hans status som liberisk diplomat. Den danske journalist Mads
Brügger går undercover som diplomat for at afsløre nogle af
de mange problemer med korruption, magtmisbrug og nepotisme, som hærger i en fejlslagen afrikansk stat. En kontroversiel film, der har fået Liberias præsident til at kræve Mads
Brügger udleveret og retsforfulgt.

Hemmelige agenter og spioner med dobbeltliv
Boyd, William

Rastløs

Hr. Ferdinand, 2012. 336 s (roman)
En dag beslutter Ruths mor at betro hende en hemmelighed.
Den respektable ældre dame er ikke den, som Ruth og alle andre hidtil har troet. Moderen lever under falsk identitet og er i
virkeligheden russer. Under 2. verdenskrig arbejdede hun som
spion for den engelske efterretningstjeneste, og har siden
krigen levet i frygt for at blive afsløret. Det er længe siden nu,
men hun fornemmer, at hun må udføre en sidste opgave for
at få fred. En opgave hun ikke kan klare alene – hun skal bruge
Ruths hjælp.

Berenson, Alex

Den tro spion
Cicero, 2007. 292 s (roman)
John Wells er CIA-agent og har som den eneste infiltreret
al-Qaeda i Afghanistan. I ti år har han levet under de usleste
forhold blandt verdens farligste mænd. Han har kæmpet på
deres side, ladet skægget stå, lært Koranen udenad og gjort
alt for at vinde deres tillid. Til gengæld tror CIA ikke længere
på ham, og han må gå under jorden for at fuldføre sin mission,
men for hvem?
Steinhauer, Olen

Turisten

Lindhardt og Ringhof, 2009. 454 s (roman)
Tidligere arbejdede Milo Weaver for CIA som ”Turist” En hemmelig agent uden hjem og uden identitet. Nu har han trukket
sig tilbage og forsøger at lægge fortidens mange løgne og hemmeligheder bag sig. Men hans tidligere liv indhenter ham og en
undersøgelse afslører nye skræmmende sider af hans tidligere
sager som turist. Han har intet valg. Han må gå tilbage undercover og en gang for alle få afklaret, hvem der trækker i trådene.
Norton, Carsten

Uden ansigt

Politiken, 2012. 254 s (roman)
Martin Sindal er blevet hvervet af en udenlandsk efterretningstjeneste. Hjemme i Nordsjælland lever han et dobbeltliv
og kan uden varsel indsættes som agent på missioner verden
over. Martin er tilfreds med sit liv og overbevist om at han
arbejder i den gode sags tjeneste. Men mødet med et par kvæstede børn i Afghanistan sætter hans samvittighed og tiltro til
samarbejdspartnerne på en prøve og tvinger ham til at vælge.
Historien er baseret på virkelige hændelser.
Sarid, Yishai

Limassol

Hr. Ferdinand, 2010. 238 s (roman)
En garvet agent i den israelske efterretningstjeneste stilles overfor en række vanskelige valg. Han skal etablere en
fortrolig kontakt til en kvinde, for derigennem at nå frem til
en efterstræbt terrorrist. Missionen sætter agenten i et uvant
dilemma mellem privatliv og pligt, hvor han må vælge mellem
professionel loyalitet og personlige bånd. Et valg der ikke
tidligere har voldt kvaler, men nu indhentes han af sin egen
samvittighed, traumer og fortvivlelse.

Haywire

99.4 Yousef, Mosab Hassan

Instruktør Steven Soderbergh

Søn af Hamas

Nordisk Film, 2012 (dvd)
Under en aktion i Barcelona forrådes undercover agenten
Mallory Kane af sin chef og tidligere kæreste Kenneth, da han
anklager hende for et mord, hun ikke har begået og forsøger
at slå hende ihjel. Hun finder ud af, at Kenneth står bag, og hun
tager til USA for at hævne bedraget.

ProRex, 2010. 307 s
Chokerende sandfærdig beretning om en ung mand, der
forkaster sin voldelige skæbne. Som ældste søn af én af
Hamas’ grundlæggere støtter unge Musab i mange år sin fars
politiske aktiviteter. Men alt ændrer sig, da han i troen på fred
i Mellemøsten, skifter side og bliver hemmelig israelsk agent.
Historien er et eksempel på virkelighed, der overgår fantasien.

99.4 Schmidt, Wulf

Tate:
en dansk-tysk dobbeltagent under Anden Verdenskrig
Olsson, Simon (m. fl.)

Nyt Nordisk Forlag, 2011. 305 s
Dette er den sande historie om den længst virkende dobbeltagent under Anden Verdenskrig. Wulf Schmidt blev født i
Aabenraa og voksede op i sin dominerende fars skygge. Han
blev som tysk spion kastet ned med faldskærm over England,
men blev hurtigt fanget og arbejdede videre som dobbeltagent med dæknavnet TATE. En fascinerende beretning om
loyalitet, bedrageri og intriger.

99.4 Bartram, Grethe

Grethe Bartram:
fra kommunist til gestapoagent
Skov Kristensen, Henrik

Nyt Nordisk Forlag, 2010. 199 s
Dette er et portræt af en landsforræder. Som gestapoagenten
Thora angav Grethe Bartram tilsyneladende helt uden skrupler
familie, nære venner og gamle kammerater fra sit eget kommunistiske miljø til nazisterne. Ni af ofrene for hendes stikkeri
overlevede ikke opholdet i kz-lejren. Retssagen mod hende
blev en spektakulær mediebegivenhed, og der var alvorlig
bekymring for likvidering, da hun blev benådet.

91.93 Macintyre, Ben

Operation Mincemeat:
den døde spion der ændrede Anden Verdenskrig
Thaning & Appel, 2011. 452 s
Operation Mincemeat var den mest succesrige vildledningsmanøvre under Anden Verdenskrig. Den førte de tyske
spionchefer bag lyset, sendte tyske tropper i vild fart i den
forkerte retning og frelste tusindvis af liv ved at benytte sig
af en agent, som på ét afgørende punkt var anderledes end
nogen anden spion: Han var nemlig død!
99.4 Wollenberger, Knud

Knud og Vera:
et Stasi-drama
Busch, Mikael

People’s Press, 2012. 346 s
Dette er en dokumentarisk skæbnefortælling om det ultimative forræderi. Om bedrag og dobbeltliv i overvågningsstaten
DDR. I 1991 opdager Vera Wollenberger, at hun igennem 20
år er blevet forrådt af sin mand, den danskfødte digter Knud.
Han har spioneret og konspireret og givet Stasi et forspring i
kampen mod Vera og hendes venner i DDR’s dissidentmiljø.

På flugt med ny identitet
Boyd, William

Under jorden
Hr. Ferdinand, 2010. 424 s (roman)
Det er uhyggeligt, hvor nemt en tilfældighed kan ændre et liv.
Det må Adam Kindred sande, da han bliver vidne til et mord
og kommer i besiddelse af nogle livsfarlige papirer. Adam er
ellers en ganske almindelig mand, men da han bliver mistænkt
for mordet og samtidig jages af morderen, må han udslette sin
identitet og gå under jorden som hjemløs tigger i London.

Oates, Joyce Carol

Graverens datter
TV2, 2008. 590 s (roman)
Dette er den medrivende fortælling om en ung piges kamp for
overlevelse og identitet i Amerika i tiden efter 2. Verdenskrig.
Rebecca vokser op i et utrygt og fattigt hjem i staten New
York med sine psykisk ustabile forældre, men som 13 årig undslipper hun et katastrofalt familiært opgør. Herefter begynder
Rebeccas livslange rejse mod en anden identitet, hvor hun
konsekvent fortier sit ophav. Hun gifter sig med en voldelig
mand, men flygter med sin lille søn, hvorefter hun skifter
forhistorie og ændrer navn.
Marklund, Liza

Asyl

Fremad, 2004. 345 s (dokumentarroman)
2. del af Forelskede sig til et mareridt
Første del af denne beretning om Maria Eriksson slutter med,
at hun må flygte fra sin voldelige ægtemand. I denne bog
flygter hun med sin nye mand til udlandet under ny identitet.
De emigrerer til Sydamerika, men efter tre år må de bryde op
igen, fordi eksmanden er på sporet af dem. De rejser til USA,
hvor de må kæmpe mod systemet for at få et nyt liv.

99.4 Hahn Beer, Edith

Naziofficerens hustru:
en jødisk kvindes dobbeltliv i det tredje rige
People’s Press, 2011. 309 s
Dette er den gribende fortælling om en kvinde, der må
glemme sig selv for at blive en anden. Som jøde bliver Edith
Hahn, som 24 årig taget af nazisterne. På en togtur til Wien,
der skulle være hendes sidste transit inden dødslejrene i Polen, flår hun davidsstjernen af frakken og stiger af som blind
passager. En måned senere rejser hun tilbage til Tyskland – på
falske papirer under nyt navn. I Tyskland gifter hun sig med en
naziofficer og bosætter sig nær Berlin. Hun fortæller i denne
bog om alle de ydmygelser, hun må gå igennem og om den
evige angst for at blive afsløret.
99.4 Graaf, Magdalena

Det skal blive en fornøjelse at slå dig ihjel
Aschehoug, 2007. 221 s
Dette er Magdalena Graafs beretning om, hvordan hun var
nødt til at gå under jorden med sin lille søn, for at undgå at
blive slået ihjel af sin voldelige ægtemand. I lang tid lever de i
skjul under falsk navn forskellige steder i Sverige, og frygter
hver dag for at deres sande identitet skal komme frem.

Roberts, Gregory David

Shantaram

NB Books, 2007. 877 s (selvbiografisk roman)
Den unge australier Lin flygter fra en lang fængselsdom for
røveri. Under falsk identitet ankommer han til Bombay. Her
finder han straks gode venner, og ved et tilfælde befinder han
sig pludselig i slummen, hvor han praktiserer som en slags
læge. Ikke alle Lins venner er byens bedste børn, og snart er
han involveret i diverse intriger, og mafiaens lyssky affærer.

Pope Joan
Instruktør Sönke Wortmann

Scanbox, 2010 (dvd)
Johanna fødes i Tyskland i 800-tallet og lærer at det er forbudt
for piger at læse og skrive. Til faderens store fortrydelse
underviser biskop Æskulap hende og sender hende i skole. At
sende en pige i skole vækker modstand, og hun ender i kloster
forklædt som mand. I Rom ligger paven for døden. Johanna
helbreder ham og paven gør hende til 1. minister. Den intrigante Anastasius vil være pave, men det bliver i stedet Johanna,
og hun er nu i livsfare for at blive afsløret som kvinde.

Blandt hårdkogte kriminelle
Lapidus, Jens

Livet de luxe
Modtryk, 2012. 491 s (spændingsroman)
3. del af Stockholm-Noir-serien
”Jeg slår mig selv ihjel før hver opgave. Jeg er bestilt, betalt,
uafhængig – der er ikke noget personligt i det jeg gør.” Et
pengetransportkup, en politimand der går undercover bag
fængslets mure for at infiltrere hvidvaskningsbranchen samt
en likvidering i den jugoslaviske mafiaverden sætter handlingen i gang i denne spændingsroman og bringer læseren rundt
i de forskellige gangstermiljøer i Stockholm.

Roslund, Anders

Vahman, Mehran

Rosinante, 2010. 612 s (krimi)
5. del af krimiserie med Ewert Grens
Piet Hoffmann lever et dobbeltliv. Et med familie og børn.
Et andet som hemmelig agent for politiet, med den opgave
at infiltrere den polske mafia i Sverige. I forbindelse med
et narkodrab kommer kriminalkommissær Ewert Grens på
sporet af Hoffmann, som nu er indsat i et af Sveriges hårdeste
fængsler. Vil Hoffmann klare sig, eller vil Grens underskrive
hans dødsdom?

Det Andersenske0 Forlag, 2007. 255 s (krimi)
Danny C. Larsen er kriminalbetjent og alkoholiker, men også
en uforbederlig ludoman med poker som speciale. En aften
taber han 67.000 kroner i poker. Næste morgen kalder chefen
ham ind på sit kontor: Der er rygter om ulovligt spil i den
lokale pokerforening, og Danny skal finde ud af, om rygterne
taler sandt. Med 20.000 kroner af politiets penge i lommen
går Danny undercover i et miljø, hvor han selv jages for sin
spillegæld.

Lindsay, Jeffry P.

99.4 Dobyns, Jay

Mrs. Robinson, 2010. 297 s (krimi)
Dexter Morgan er noget så usædvanligt som en seriemorder,
der er ansat hos politiet som blodstænksanalytiker. Han er
drevet til at myrde, men hans plejefar lærte ham kun at bruge
trangen overfor nogle, der virkelig fortjener det, især andre
seriemordere. Bogen her giver et fascinerende uhyggeligt
indblik i en psyke, der lever et tilsyneladende almindeligt og
respekteret liv - blandet med en psykopatisk sjæl. Findes også
som tv-serie der kan lånes på bibliotekerne.

Mrs. Robinson, 2010. 438 s
Jay Dobyns er den første politiagent, som nogensinde har
infiltreret verdens mest kendte rockerklub – Hells Angels. I
næsten to år gik han undercover og infiltrerede Hells Angels
i Arizona, USA med det formål at afsløre vold og organiseret
kriminalitet. Dette er hans personlige beretning om livet som
fuldgyldigt medlem, hvor man kommer tæt på et biker- og
rockermiljø præget af misbrug, vold og kriminalitet.

Tre sekunder

Dexters dunkle drømme

No limit

Ingen engel

99.4 Vedel, Ulrik
French, Tana

Som i et spejl
Gyldendal, 2009. 551 s (krimi)
Da kriminalassistent Cassie Maddox tilkaldes til gerningsstedet for en ny sag, opdager hun, at den myrdede kvinde er
hendes dobbeltgænger. Yderligere viser hendes ID, at hun er
Lexie Madison - en identitet, Cassie brugte for år tilbage som
undercover. Drabsafdelingen står uden spor, uden mistænkte
og uden at kende Lexies sande identitet, og derfor spotter
Cassies gamle chef en enestående mulighed: at sætte Cassie
ind som undercover i stedet for den døde kvinde for dermed
at lokke morderen ud af sit skjul for at gøre jobbet færdigt.

Flygt eller kæmp
Politiken, 2006. 262 s
Ulrik Vedel har i næsten 20 år opholdt sig i det arktiske - herunder i knap 10 år boet i Alaska - med sin familie og 30 slædehunde. Flygt eller kæmp indkredser krigeren, den oprørske
knægt, soldaten, familiefaderen og manden, der har arbejdet
undercover for det amerikanske politi i kampen mod krybskytterne.
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