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Peter Rätz : nio år som undercoveragent Dick Sundevall boken PDF Infiltratörer avslöjas och mördas.Eller
försvinner spårlöst.Men Peter Rätz dog inte.Han överlever i nio år på insidan av gängen.När han avslöjas går

han under jordenoch försöker starta ett nytt liv med sin familj.Då börjar de verkliga problemen för
honom.Och för den svenska rättvisan.Peter Rätz värvas 1995 och stiger snabbt i graderna: Sergeant at Arms i

Bandidos, ansvarig för säkerhet och vapen, inblandad i knarkaffärer, vapen- och människohandel. Som
livvakt åt Hells Angels president blir han skjuten i benet. Allt med svensk polis goda minne. Peter Rätz

information leder till över hundra fällande domar. Men år 2004 förändras allt i ett slag när hans täckmantel
avslöjas.-- Eskilstunapolisen läckte till en journalist, säger han.Därmed blir han "levande död". Han kan

aldrig mer återvända till Sverige. Hans lille son vet inte att hans föräldrar är svenskar, vet inte ens vad dom
egentligen heter. Det är som taget ur en thriller. Men vartenda ord är sant. Så här ser verklighetens kamp mot
den svenska maffian ut. Med minst två kontrakt på sitt huvud gömmer han sig någonstans i världen. Det här
är Peter Rätz historia.Flerfaldigt prisbelönade journalisten Dick Sundevall fortsätter att gräva i polisens arbete
med infiltratörer. Verksamheten är populär bland höga polischefer, då den framstår som billig och effektiv.
Men priset är högt, räknat i människoliv och rättssäkerhet. Infiltratörer utsätts från dag ett för livsfara.

Polisens uppgift är den motsatta — att skydda landets medborgare. Sveriges mest framgångsrike infiltratör
berättar om sin tid inuti gängen.
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familj.Då börjar de verkliga problemen för honom.Och för den
svenska rättvisan.Peter Rätz värvas 1995 och stiger snabbt i

graderna: Sergeant at Arms i Bandidos, ansvarig för säkerhet och
vapen, inblandad i knarkaffärer, vapen- och människohandel. Som
livvakt åt Hells Angels president blir han skjuten i benet. Allt med
svensk polis goda minne. Peter Rätz information leder till över

hundra fällande domar. Men år 2004 förändras allt i ett slag när hans



täckmantel avslöjas.-- Eskilstunapolisen läckte till en journalist,
säger han.Därmed blir han "levande död". Han kan aldrig mer
återvända till Sverige. Hans lille son vet inte att hans föräldrar är
svenskar, vet inte ens vad dom egentligen heter. Det är som taget ur
en thriller. Men vartenda ord är sant. Så här ser verklighetens kamp
mot den svenska maffian ut. Med minst två kontrakt på sitt huvud

gömmer han sig någonstans i världen. Det här är Peter Rätz
historia.Flerfaldigt prisbelönade journalisten Dick Sundevall

fortsätter att gräva i polisens arbete med infiltratörer. Verksamheten
är populär bland höga polischefer, då den framstår som billig och
effektiv. Men priset är högt, räknat i människoliv och rättssäkerhet.
Infiltratörer utsätts från dag ett för livsfara. Polisens uppgift är den

motsatta — att skydda landets medborgare. Sveriges mest
framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti gängen.
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