
 



Ambler, Eric: Rejse i frygt  
I et genreskabende klassisk spionroman-plot hvirvles en 
forretningsmand og ingeniør på handelsrejse i Tyrkiet ind i et 
storpolitisk morads af politiske konflikter, fordækte dagsordener og 
mordforsøg. Tiden er starten af 2. verdenskrig, hvor det er stadigt 
sværere at kende ven fra fjende 
 
Anthony, Evelyn: Dukkehuset 
Efterretningsagenten Rosa Bennet tager ophold på Hotel 
Dukkehuset for at efterforske det, der antages at være det 
hemmelige hovedkvarter for en gruppe internationale terrorister. 
Her møder hun luksushotellets manager, Harry Oakham, som er 
tidligere spion - og det får katastrofale konsekvenser 
 
Archer, Jeffrey: Farligt efterspil 
Spionroman om fundet af en uvurderlig russisk ikon, som siden 2. 
verdenskrig har været gemt i en schweizisk bankboks, og hvis 
opdukken truer med at ændre magtbalancen mellem USA og 
Sovjetunionen 
 
Boyd, Willima: Rastløs 
Ruths mor lever et stille liv med sin landsbyhave, og det kommer 
derfor som et chok, da hun afslører, at hun lever under falsk 
identitet og er tidligere engelsk agent op til og i starten af 2. 
verdenskrig 
 
Burke, James Lee: Flamingo blues 
Kriminalroman. Efter at være blevet hårdt såret af en straffefange 
indvilger Dave Robicheaux i at infiltrere New Orleans' mafia. 
Formelt skal han optrævle en narkobande, men reelt drives han af 
personlig hævntørst 
 
 
 
 



Busch, Mikael: Knud og Vera : et Stasi-drama 
Dokumentarisk beretning om bedrag og dobbeltliv i 
overvågningsanstalten DDR, hvor Knud Wollenberger (1952-
2012) som ung lader sig indrullere i Stasi og siden forråder sin 
kone Vera Wollenberger (f. 1952) ved at indberette alt hvad hun 
fortæller til Stasi 
 
Castillo, Linda: De ugudelige 
Krimi. Politiinspektør Kate Burkholder har en baggrund inden for 
amish, så da politiet i staten New York har brug for en, der kan 
infiltrere et lille lukket amishsamfund, er hun selvskrevet. Det 
bliver med livet som indsats 
 
Cleveland, Karen: Strengt fortroligt  
Vivian Miller får som CIA-agent til opgave at afdække en række 
sovende russiske spionceller i USA. Efter at have fået adgang til 
en mulig mistænkts computer falder Vivian over et fortroligt 
dossier som ændrer hendes liv for altid 
 
Davidsen, Leif: Djævelen i hullet 
Den danske efterretningsagent John Arnborg hopper i 1993 af til 
Rusland og efterlader kone og datteren, Laila, hvis liv forbitres 
over sviget 
 
Davidsen-Nielsen, Hans: Hypokonderens død 
Morten Richter er overbevist om, at han skal dø. Ifølge ex-konen 
Malou og chefen på Københavns Universitet er han bare 
hypokonder. Da efterretningstjenesten indkalder ansøgere til 
jobbet som agent, melder Morten sig. Og så ændres alting 
 
Fleming, Ian: Casino Royale 
Den britiske agent James Bond får til opgave at uskadeliggøre en 
russisk spion og fagforeningssvindler 
 
 



Follett, Ken: Nålens øje 
Spionroman fra de hektiske måneder i 1944, da de allierede 
planlagde invasionen i Normandiet. Hitlers mesterspion "die 
Nadel" har gennemskuet planerne og må for enhver pris stoppes 
 
Forsyth, Frederick: Afghaneren 
Det lykkes for USA's efterretningsvæsen at få plantet en 
amerikaner i Al-Queda. Efter mange års undercover arbejde, får 
han nys om en terroraktion, rettet mod USA, men hvordan skal 
han videregive informationer, uden at blive kompromiteret? 
 
Forsyth, Frederick: Sjakalen 
Agentroman om den engelske lejemorder Sjakalen's planlægning 
af et attentat mod de Gaulle i 1963 og den franske regerings 
forsøg på at afsløre ham 
 
Fox, Amaryllis: Mit liv undercover : ung kvinde i CIA 
99.4 Fox 
Biografi af Amaryllis Fox (f. 1980), der som 21-årig blev 
rekrutteres af CIA til et liv som "undercover-agent" i kølvandet på 
11.09.2001. Om hendes udvikling som agent bl.a. at lære at lytte 
til fjenden. Og om kombinationen af den usædvanlige karriere 
med et godt familieliv 
 
French, Tana: Som i et spejl  
Krimi. Kriminalassistent Cassie Maddox går undercover for at 
opklare mordet på en ung studerende, der er Cassies fysiske 
dobbeltgænger. Det kræver en stor indsats i den dræbtes 
bofællesskab, og Cassie udsætter sig for mange farlige situationer 
 
 
 
 
 
 



Goddard, Robert: En affære i Paris 
En engelsk diplomat dør under mystiske omstændigheder i Paris i 
1919, hvor statsmænd forsøger at udrede trådene efter Første 
Verdenskrig. Diplomatens søn, James 'Max' Maxted, vil have 
sandheden om faderens død frem i lyset og vikler sig ind i en 
kompliceret affære, hvor venner og fjender til forveksling ligner 
hinanden 
 
Grabowski, Finn Ulf: Lånt identitet 
Krimi. Sebastian Wegner dømmes uberettiget for mord men 
stikker af fra straf ved søsterens bryllup. For at opklare, hvem, der 
virkelig begik mordet, påtager han sig en lånt kvindelig identitet og 
må både infiltrere en rockerborg og en eksklusiv klub for mænd, 
der klæder sig i kvindetøj 
 
Greene, Graham: Hemmelig agent 
Agenten "D", der under den spanske borgerkrig sendes til 
England af den spanske regering i en hemmelig mission 
 
Greene, Graham: Vor mand i Havana  
Spændingsroman. En stilfærdig støvsugerforhandler i Havana 
bliver af en ihærdig agent for den engelske efterretningstjeneste 
overtalt til at arbejde som spion 
 
Grisham, John: Advokatfuldmægtigen 
Kort før sin afgangseksamen fra Yale bliver jurastuderende Kyle 
McAvoy af skurken Bennie Wright truet til ansættelse i et 
kæmpeadvokatfirma i New York for at spionere. Han bøjer sig for 
truslen, men ikke uden sværdslag 
 
Guillou, Jan: Den demokratiske terrorist 
Den specialtrænede svenske agent Carl Hamilton med 
kodenavnet "Coq Rouge" udvælges til den livsfarlige opgave at 
infiltrere terrororganisationen Rote Armee Fraktion og dermed 
forhindre en stor aktion i Sverige 



Herron, Mick: Slagteheste 
Jackson Lamb leder en hemmelig afdeling af 
efterretningstjenesten i London, som huser et kulørt udbud af 
agenter der har jokket i spinaten. Da en ung mand kidnappes 
træder afdelingen dog i karakter 
 
Higgins, Jack: Ukendt havn  
Op til invasionen i 1944 infiltrerer den engelske og amerikanske 
efterretningstjeneste det besatte Frankrig bl.a. ved hjælp af en 
erobret tysk motortorpedobåd og en kvindelig agent, der bruges 
som lokkedue og misinformator 
 
Holm, Espen: Kong Salomons sværd  
Zev arbejder for den israelske sikkerhedstjeneste, og er en 
kontant agent, der ikke stiller spørgsmål. Da en uforklarlig lidelse 
rammer en række bosættelser, må Zev gå undercover for at finde 
frem til kilden. Som opklaringsarbejdet skrider frem vakler hans 
stålsatte tro på jødernes ret til landet, og Zev må træffe et 
skæbnesvangert valg for at redde befolkningen 
 
Jensen, Frank: Muldvarpen 
Tidligere PET-agent Hassan Jaber lever under en ny identitet. 
Men der er utætheder i organisationen. Han er kompromitteret og 
må vælge, om han vil deltage som lokkedue i en livsfarlig missio 
 
Jensen, Jens Henrik: Kællingen i Kraków 
En CIA-agent sendes til Polen, da der indløber nødråb fra en 
gammel kontakt, som har brug for hjælp. I Krakows underverden 
forsvinder sporene af den kvindelige kontakt imidlertid, og nogen 
vil åbenbart agenten til livs 
 
 
 
 
 



Larsson, Poul Erik: Undercover. Sæson 1 
Krimi. Under afhøringerne af de indsatte på mændenes 
dobbeltsikrede afdeling, kommer det frem, at noget er galt på 
Ringgården. Drabschef Stephan Hauser opsøger sin tidligere 
overordnede, Sander Beck. Under samtalen tilbyder Beck at lade 
sig indsætte undercover på sikringsanstalten 
 
Le Carré, John: Fri agent 
Nat har i årtier været agent for det britiske efterretningsvæsen og 
er klar til pensionen, men først skal han lige gøre tjeneste i et 
sideprojekt, kaldet The Haven, bemandet med en broget flok. 
Putins Rusland, Brexit og Trump kommer til diskussion mens 
spionage og kontraspionage foregår 
 
Le Carré, John: Spionen der kom ind fra kulden 
Intriger og spionage i den kolde krigs Berlin i 1960'erne. Med sit 
ønske om hævn bliver den engelsk spion Alec Leamus en brik i et 
tragisk uigennemskueligt dobbeltspil med sin østtyske modpart, 
efterretningschefen Hans-Dieter Mundt 
 
Le Carré, John: Spioners arv 
Den tidligere efterretningsofficer Peter Guillam, der har været 
kollega med George Smiley, har trukket sig tilbage, men kaldes til 
London, da efterkommerne af ofrene for en hemmelig operation 
kræver hævn 
 
Littell, Robert: Unge Philby 
Gennem venner, kærester og kolleger tegnes et portræt af den 
senere så omtalte dobbeltagent Kim Philby (1912-1988) som ung 
og håbefuld agent 
 
 
 
 
 



Lygum, Thorvald: Hans Jürgen Fritz-affæren 
Lars Steensen har et skrantende ridecenter. En ulykke bringer 
ham på fallittens rand, men redningen viser sig i form af et tilbud 
fra NATO om at infiltrere et tysk storfirma, der måske er en 
efterretningskanal til Østblokken under den kolde krig 
 
McEwan, Ian: Søde Tand  
I begyndelsen af 1970'erne bliver den unge Serena Frome 
rekrutteret af MI5 og skal infiltrere en ung, lovende forfatter. Men 
hvem infiltrerer egentlig hvem, og hvem kan man stole på, når 
først der bliver følelser indblandet? 
 
Macintyre, Ben: Spionen og forræderen 
99.4 Gordievsky 
Biografi om den russiske KGB-agent Oleg Gordievsky, der blev 
rekrutteret af MI6 som dobbeltagent under den kolde krig og 
senere hoppede af til Storbrittanien. 
 
Nohr, Steffen: Dobbeltliv 
Efter begravelsen af sin elskede bedstefar finder Thomas en 
dagbog, der viser, at den afdøde havde levet et hemmeligt 
dobbeltliv som agent og nazijæger på jagt efter den hemmelige 
Odessa-organisation 
 
Nore, Aslak: Ulvefælden  
I slutningen af 2. verdenskrig vender den unge norske Henry 
Storm desillusioneret hjem til Oslo. Han har mistet den tro på 
Quisling og nazisterne, som fik ham til at drage af sted. Han har 
fået kendskab til tyskernes nye hemmelige våben og vil nu 
forsøge at forpurre raketprogrammet 
 
 
 
 
 



Norton, Carsten: Uden ansigt  
Martin Sindal er hemmelig agent og bliver med mellemrum sendt 
ud i verden på farlige missioner. Det plejer at gå efter planen, men 
mødet med et par sårede afghanske børn udfordrer hans 
samvittighed 
 
Nørlund Christensen, Asger: Fjende ombord! 
Peter Halmøe overlever hårdt såret flådeangrebet ved 
Eckernførde 1849 og sværger hævn. Efter aflæggelse af rapport 
sendes han som hemmelig agent til Holsten for at opklare en fatal 
sammensværgelse 
 
Ondaatje, Michael: Krigslys 
Den 14-årige Nathaniel og hans storesøster Rachel efterlades i 
efterkrigstidens London af deres forældre, da faderen 
tilsyneladende har fået nyt job i Singapore. Men bag det 
karriereskifte gemmer sig en fascinerende spionhistorie, som først 
afdækkes mange år senere. Guf for dem som søger et effektivt 
mix af god historiefortælling og spænding 
 
Pavone, Chris: Ekspatrioterne 
CIA-agenten Kate Moore stopper som agent og flytter med mand 
og børn til et liv som hjemmegående i Luxembourg. Manden er 
blevet sikkerhedsekspert for en bank, men intet er som det ser ud 
til at være, og mange hemmeligheder dukker op i et net af 
dobbeltspil og økonomisk svindel 
 
Rimington, Stella: Den illegale 
Thriller. MI5 får et tip om, at indflydelsesrige russiske oligarker i 
London, som er modstandere af Putins regime, skal myrdes, og 
agenten Liz Carlyle får den utaknemmelige opgave at finde ud af, 
hvem det drejer sig om og forhindre aktionerne 
 
 
 



Robards, Karen: Liv eller død 
Alle tror at Bianca døde, da hun hoppede ud fra skrænten. Det 
giver hende mulighed for at færdes undercover og komme tæt på 
fjenderne, inklusiv den mystiske agent Mickey, som hun forelsker 
sig i 
 
Roberts, Nora: Nattens fristelser 
Da kriminalassistent Alison Fletcher skal arbejde undercover på 
Jonah Blackhawks natklub, opstår der forbudte følelser imellem 
dem. Følelser der kan vise sig at blive livsfarlige for dem begge 
 
Roslund, Anders: Tre sekunder  
Krimi. Piet Hoffmann er hemmelig politiagent 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 uafvidende underskrive hans 
dødsdom? 
 
Silva, Daniel: Den anden kvinde 
Drabet på en russisk dobbeltagent trækker tråde gennem et utal 
af sikkerhedstjenester. Gabriel Allon må bruge al sin snilde for at 
opklare et rænkespil af historiske dimensioner, der involverer den 
højest placerede muldvarp i Vesten 
 
Silva, Daniel: Den fremmede pige 
En saudiarabisk pige bliver kidnappet i Genève. Til trods for at 
hendes far har rivaliseret med agent Gabriel Allon, bliver Gabriel 
manden, der skal løse den storpolitiske konflikt, som pigen er 
indblandet i 
 
 
 
 
 



Silva, Daniel: Spionernes hus 
Gabriel Allon er leder af den hemmelige israelske organisation 
kaldet "Tjenesten", men da Europa rammes af en række brutale 
terrorangreb, er han atter at finde i felten. Manden bag angrebene 
er den berygtede IS-leder Saladin, og et kapløb med tiden går 
igang for at forhindre det næste angreb 
 
Skördeman, Gustaf: Geiger 
Krimi. Tv-personligheden "Farbror Stellan" findes dræbt i sit hjem, 
og ingen kan finde hans kone. Politibetjenten Sara Nowak kender 
familien og involverer sig i efterforskningen. Den fører hende på 
sporet af koldkrigsspioner, skjulte dobbeltliv og en mørk 
hemmelighed fra hendes egen barndom 
 
Slaughter, Karin: Det rene guld 
Jack Reacher og Will Trent er begge undercover i Fort Knox med 
hver deres mission. Snart må de sande, at de må arbejde 
sammen for at komme ud i god behold 
 
Smith, Wilbur A.: Courtneys krig 
I slægtskrøniken om Courtney-familien er den smukke Saffron 
Courtney spion under 2. verdenskrig samtidig med hendes tyske 
anti-nazistiske mand deltager i store luftslag. Finder de to 
elskende mon en fredelig fremtid sammen? 
 
Stein, Jesper: Papa  
Krimi. Axel Steen arbejder undercover på et internationalt job, 
hvor en russisk storgangster skal fanges, mens hans tidligere 
makker, Vicki Thomsen, leder efterforskningen af et brillant 
bokskup 
 
 
 
 
 



Tate : en dansk-tysk dobbeltagent under Anden Verdenskrig 
99.4 Schmidt 
Wulf Schmidt (1911-1992) fra Aabenraa blev i 1940, som tysk 
spion, kastet ned over England, hvor han straks blev arresteret og 
senere hyret af MI5 som dobbeltagent med kodenavnet Tate. Han 
blev en af de længst fungerende engelske dobbeltagenter 
 
Ørlund, Lars: Blackjack 
Den engelske MI6-agent John Norton og hans hjælpere 
efterforsker med livet som indsats en international sag, hvor en 
større sammenhæng efterhånden går op for dem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


