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Synopsis
Alf og Nicky brager sammen i den nye sæson af Bedrag, som på én gang er en 

fortsættelse - og noget helt nyt.

Serien katapulterer de to karakterer ind i en helt ny pengearena – hashpen-
genes verden. Sæsonen følger de beskidte kontanters rejse gennem byen, 
fra parkernes pushere, over Nørrebrogades vekselbureauer, ind i bankerne 
og ud af landet. Her træder efterforskeren Alf og den tidligere mekaniker 
Nicky for alvor frem i seriens absolutte forgrund, når de kommer på vold-
som kollisionskurs midt i et af den organiserede kriminalitets mest lukrative 

pengekredsløb. 

Den enorme hashindustri ville ikke eksistere uden et systematisk netværk 
af revisorer, advokater og tilsyneladende pæne pengemennesker, og her 
møder vi den garvede bankrådgiver, Anna. En hengiven bankansat, som 
bliver forbigået én gang for meget, og som med et desperat motiv, samt en 

unik bankviden, ender som hvidvasker i det kriminelle miljø.

Grådighedens magt er stadig omdrejningspunktet. Ligesom Nicky og Alf, 
sidder Anna fast i livet og motiveres af ønsket om at ændre sin livssituation, 
men alle tre rives de skånselsløst ind i den eskalerende bandekrig midt på 
Nørrebro om hashterritorier, penge, liv og død. Ensomme Nicky, PTSD-ramte 
Alf og den forbigåede Anna kommer til at tage voldsomme valg i jagten på et 

meningsfyldt liv, hvor de får, hvad de føler, de har fortjent.



KARAKTERBESKRIVELSER - HOVEDROLLER
NICKY (Esben Smed) 

Nicky er efter to år i Spanien tilbage i København og lever en ensom tilværelse som hashsmugler for den 
tunge bagmand Marco. Da Nickys nu 5-årige søn Milas igen bliver en del af hans liv, begynder hans eksis-
tens som kriminel at krakelere. Planerne for en ny retning i hans eget liv bliver udfordret af en samtidigt 

eskalerende bandekrig – en krig om narkoterritorier, penge, liv og død.

ALF (Thomas Hwan) 
Alf lider af PTSD og er ramt af voldsom søvnløshed, efter han overlevede svenskerens drabsforsøg. Det 
udfordrer ham i sin nye stilling som efterforsker i bandeenheden Taskforce Nørrebro. Her arbejder han 
sammen med den gifte kollega Isa, som han er ulykkeligt forelsket i. Under en efterforskning kommer Alf 
på sporet af bagmanden Marco, og med en bandekrig i baggrunden, begynder han at kortlægge den 
gådefulde hashhandlers pengekredsløb. Et voksende pillemisbrug truer dog med at tage kontrollen fra 

ham. 

ANNA (Maria Rich) 
Anna er en hengiven bankansat, som har siddet på samme kontorstol år ud og år ind, hvorfra hun har set 
utallige kollegaer rykke op i banken eller videre til mere spændende stillinger. Anna bliver forbigået til 
jobbet som filialdirektør til fordel for en yngre medarbejder, samtidig med at hendes mand, Søren, er i 
økonomiske vanskeligheder med sit firma. Og for første gang i sit liv gør hun noget ureglementeret – hun 
hjælper en bankkunde, der er under mistanke for hvidvask, og hun formår derved at redde sin mands 

firma. Det bliver skæbnesvangert for Anna, da hun opdager, hun faktisk har talent for hvidvaskning.



KARAKTERBESKRIVELSER - ØVRIGE ROLLER
MØLLER (Esben Dalgaard) og STINE (Marijana Jankovich) 

Møller og Stine er Alfs nærmeste kolleger i Taskforce Nørrebro. Møller er en erfaren sagsleder, som ikke deler Alfs ideer om at 
følge pengesporene. Stine er ny i Alfs gruppe, men bliver hurtigt hans ven og allierede. Både Alfs voksende pilleindtag og hans 

samarbejde med en mystisk informant, bekymrer hende dog – og Stine er ikke typen, som bare sidder på hænderne.

ISA (Marie Askehave) 
Isa er politianklager hos Taskforce Nørrebro, hvor hende og Alf arbejder tæt sammen – samtidig med at de har en affære. Hun er 

gift med politikeren Lars, og sammen har de to små piger. 

STORM (Olaf Johannessen) 
Storm er Alfs pressede chef og leder af Taskforce Nørrebro, der kæmper en ulige kamp mod bandernes kontrol med gaderne. 
Over ham sidder BRODERSEN (Peter Gilsfort), som er landets chefpolitiinspektør, og han har sine helt egne ideer om, hvordan 

man bedst bekæmper hashkriminaliteten. 

LALA (Dulfi Al-Jabouri)
Lala er Nickys partner-in-crime. Han driver den tilsyneladende lovlige juicebar, hvorfra Nicky styrer sin hashforretning. Derh-
jemme passer Lala hverdagen som ægtemand og far, men hans forretningstalent rækker til større ting end friskpresset juice, og 

snart involverer Nicky familiemanden Lala i den tunge del af sin forretning. 

NABIL (Ali Sivandi)
Nabil er Nickys temperamentsfulde forretningspartner i det kriminelle miljø – og fætter til en af byens tungeste bandeledere 

WASIM (Nedim Yasar).

SAHAR (Özlem Saglanmak)
Sahar er Nickys studiekammerat på CBS, hvor de sammen studerer økonomi og ledelse. Hun er fascineret af den ensomme og 

mystiske Nicky.  

SØREN (Jacob Hauberg Lohmann)
 Søren er Annas ægtemand gennem mange år, og de har sammen en teenagesøn. Deres forhold nærmer sig et nulpunkt, men i 

takt med at Anna finder en ny selvtillid i jobbet som hvidvasker, ændrer balancen i ægteskabet sig. 

NETE (Mia Jexen)
 Nete er blevet oplært af Anna i banken og overtager jobbet som filialdirektør for næsen af hende. Men hun må snart sande, at 
stillingen ikke er den drømmetjans, hun troede – ikke mindst da hun opdager, at hun har en ansat, som hvidvasker penge gen-

nem banken.



TANKER FRA HOVEDFORFATTEREN
JEPPE GJERVIG GRAM

I Bedrag har vi i to sæsoner jagtet banditter i habitter, erhvervssvindlerne på de bonede gulve og i de dyre direktørkontorer, men der er 
et andet kriminelt pengekredsløb, som jeg siden første sæson har drømt om at udforske: de organiserede kriminelles penge. Fra park-

ernes pushere, over Nørrebrogades vekselbureauer, ind i bankerne og ud af landet. 

Narkohandlen er en gigantisk, global industri. Et marked, som ikke forsvinder, uanset hvor meget politikere lovgiver og politiet stresser 
pusherne - så længe der er købere, er der penge at tjene. Og med et ulovligt marked går de mange penge direkte i bagmændenes lom-
mer – tunge kriminelle, som driver en business, hvor vold og drab er en kalkuleret del af forretningsmodellen. Hash udgør en meget stor 
del af den industri, men markedet kunne slet ikke eksistere uden den omfattende hvidvask. For uden den, ville de kriminelle ikke kunne 

bruge deres enorme fortjenester. Alene de danske hashbagmænds årlige indtjening anslås at være over 1 milliard kroner.

Inspiration til sæsonen havde vi oprindeligt fundet i den enorme hvidvasksag mod en af verdens største banker HSBC, som systematisk 
havde vasket milliarder for de mexicanske og colombianske narkokarteller. Og som slap med en bøde, som reelt var småpenge. Men jo 
dybere vi fik gravet os ned i de danske forhold, jo mere gik det op for os, at også danske banker måtte spille en aktiv rolle. Store, kendte 
banker. Og at de få sager om hvidvask mod vekselbureauerne kun var toppen af isbjerget. Endeligt i efteråret 2018 – næsten to år efter 

vi begyndte vores første research – var det som om, der for alvor gik hul på den betændte byld. 

Danske Bank. Så Nordea. Så alle de utallige små uafhængige vekselbureauer. Pludselig føg det med anklager om hvidvask for millioner. 
Og bandekonflikten eksploderede midt på Nørrebro. Siden har det føltes som om, vi skrev om kap med virkeligheden. 

 
Den nye sæson af Bedrag er på én gang en fortsættelse, og noget helt nyt. Med tredje sæson inviterer vi seerne med ind i en helt ny are-
na. Hashpengenes rejse gennem byen og ud af landet. Det betyder mere pulserende byliv og færre pæne direktørkontorer – mere Nør-
rebro, mindre Nordsjælland. Det nye miljø gav ny energi og en friskhed, som vi valgte også at føre ind i den visuelle stil og fortællingens 
flow. Hvis man skal følge gadens penge, er man nødt til at følge gadens puls. Og samtidig med vores rejse ind i det nye miljø, indså vi, 

at vi var nødt til at slippe de karakterer, som var fortalt til ende.
 

To karakterer var jeg dog langt fra færdig med: Nicky og Alf. Tredje sæson er i høj grad formet af en lyst til at sætte de to op imod hi-
nanden. Historien om, hvad der skete med Nicky, efter han smækkede døren til sin familie, og hvad der skete med Alf, efter Svensk-
erens skød ham – og om hvad der sker, når den ensomme kriminelle og den søvnløse politimand kommer på kollisionskurs midt i en 

bandekrig på Nørrebro.

De to mænd får i den nye sæson følge af en helt ny, kvindelig hovedkarakter, som jeg i den grad også har haft en lyst at føje til den økon-
omiskkriminelle fortælling. Den ordentlige og pligtopfyldende bankdame Anna, som føler sig overset både på jobbet og derhjemme. 

Men som finder en helt ny side af sig selv, da hun begynder at hvidvaske penge for nogle af byens mest hårdkogte kriminelle. 
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