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FORFATTERENS MERKNAD

Mange navn og biografiske detaljer i denne boken er blitt endret for 
å beskytte identiteten til CIA-kilder, ansatte i organisasjonen og 

andre som vil kunne bli negativt påvirket av å bli assosiert med tidligere 
etterretningsagenter i CIA. Selv om jeg har omskrevet en del nærmere 
enkeltheter rundt operasjonene jeg har medvirket i, har jeg gjort mitt 
beste for å holde fast ved detaljene i mine erfaringer, samtidig som jeg, 
i den grad det har vært nødvendig, har endret på opplysningene for å 
beskytte kilder og ikke navngi steder og metoder.

Til alt hell har jeg både for min egen del og i jobbsammenheng 
dokumentert mye av det jeg har vært med på i felten. Under min første 
utplassering i 2003, begynte jeg å føre en personlig journal der jeg delte 
mange av opplevelsene mine med en liten gruppe slektninger og venner. 
Når det gjelder evakueringen, har jeg tatt vare på mine egne notater fra 
intervjuene vi gjennomførte i Mar Elia-kirken i Erbil, Irak. Jeg har dess-
uten, i arbeidet for å huske konkrete tidspunkter og enkeltheter rundt 
denne operasjonen, kunnet støtte meg på massevis av e-mail og mobil- 
telefonmeldinger. Navnene til og enkelte identifiserende opplysninger om 
personene vi intervjuet i Mar Elia med tanke på eventuell evakuering, er 
blitt endret av hensyn til personvernet.

CIA-operasjonene jeg har tatt med i boken, rapporterte jeg i utgangs-
punktet om i elektronisk form, gjennom å redegjøre for dynamikken i 
møter, hvordan vi innhentet etterretning og drev med kontraspionasje, 
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KAPITTEL 1

EN KOMMENDE SPION

Jeg drømte aldri om å bli spion. Framtidsdrømmene mine gikk i en 
langt mer jordnær, triviell retning: et komfortabelt forstadshjem, en 

god og solid karriere, et par barn og et hvitt stakittgjerde.
Dersom noen for tjue år siden hadde fortalt meg at jobben min kom 

til å innebære reiser til krigssoner eller å måtte hanskes med opprørere, 
ville jeg faktisk ha tenkt at de var gale. Jeg ble ikke eksponert for den slags 
under oppveksten.

Faren min var mye på farten som omreisende selger av forsikrin-
ger, og moren min var hjemmeværende med meg og lillesøsteren min, 
Julie. Da jeg var seks, flyttet familien min sammen med besteforeldrene 
mine på morssiden fra landsbygda i Pennsylvania til Mount Plymouth, 
en småby midt i staten Florida. Vi bodde «på landet», hvilket betyr at 
vi var omgitt av jorder med gressende kuer, appelsinlunder, furuskoger 
og myrmark. Kraftige eiketrær med mosegrodde greiner og en liten 
innsjø full av vannliljer og siv – for ikke å snakke om hegrer, skilpadder, 
frosker, alligatorer og ormer – alt sammen bidro til å forsterke den land-
lige stemningen.

Selv om jeg som barn aldri streifet langt vekk hjemmefra, fikk jeg inni-
mellom glimt av en større og videre verden. Naboen vår, Gladys, betalte 
Julie og meg for å vanne plantene sine om sommeren når hun var på ferie. 
Jeg pleide å stikke bortom huset og vanne dusinvis med stueplanter. Før 
jeg gikk hjem igjen, pleide jeg å sitte i timevis på gulvet foran bokhyllene 
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til Gladys og trekke utgaver av National Geographic ut av hylla og bla for-
siktig gjennom de fargerike, glansaktige sidene. Jeg var som trollbundet. 
De fremmede kulturene fascinerte meg, og i all sin særegenhet fikk de 
meg til å lengte etter å oppleve mer av alt de hadde å by på: severdighetene, 
lydene og luktene som ville ledsage slike streiftog inn i det ukjente. 

Av og til kom det misjonærer på besøk til den lille landsens kirken 
vår for å snakke om arbeidet de drev med i andre kulturer. Julie og jeg 
husker fortsatt noen få ord på portugisisk, takket være disse besøkende 
misjonærene som lærte oss gospelsanger på det språket. Det å være i stand 
til å «lære» et fremmed språk gjorde varig inntrykk på meg. 

Likevel var det ikke til å komme bort fra at familien min var av det 
enkle slaget. De diskuterte ikke politikk eller internasjonale spørsmål, 
og de hadde heller ingen mening om det som skjedde rundt omkring 
i verden. Vi var lykkelig uvitende om militære konflikter og statskupp 
i utlandet. Den eneste fornemmelsen jeg hadde av at det fantes en gal 
verden der ute, fikk jeg i 1980-årene da jeg begynte å se på TV-sendinger 
om passasjerfly som ble kapret.

Jeg husker at jeg spurte moren min: «Tror du det er mulig at vi noen-
sinne kan bli kapret?» 

«Å nei, skatten min», sa hun, «det behøver du ikke å bekymre deg 
for. Det er bare i Midtøsten at fly blir kapret, og du kommer aldri til å 
reise dit.»

«Helt sikkert ikke», tenkte jeg. «Jeg kommer aldri til å reise dit.» 
(Advarsel: Man skal aldri si aldri).

De som vokste opp sammen med meg og kjente meg som ei søt sør-
statsjente, er trolig fortsatt sjokkert over at jeg kunne finne på å søke jobb 
i CIA. Hvordan kunne denne lille ballettdanserinnen og skoleballdron-
ningen – jenta som åpent og ofte snakket om troen sin – bli involvert i 
hemmelig aktiviteter som krevde manipulasjon og svik?

Michele Rigby, internasjonal spion.
Det var – for å si det mildt – en vill selvmotsigelse. 
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Men det skulle vise seg at det var nettopp det CIA var på utkikk etter.

U
Mitt eneste kjennskap til CIA og arbeidet der var, som for de fleste andre 
mennesker, det jeg hadde sett på TV og filmer. Jeg hadde derfor ingen idé 
om hva som var reelt og hva som var oppdiktet. Alt jeg visste, var at det 
lot til å være et sted der kun de smarteste og mest oppvakte mennesker i 
verden søkte om å få jobbe – ikke vanlige folk som meg.

Men da karrieresenteret ved Georgetown University kunngjorde at 
representanter fra CIA skulle komme og diskutere jobbmuligheter ved 
denne hemmelighetsfulle organisasjonen, fikk nysgjerrigheten likevel 
overtaket på meg – selv om jeg visste at jeg ikke var den personlighets-
typen de var på utkikk etter. Blyg som ei lita nonne kom jeg derfor inn 
på biblioteket med nedbøyd hode og inntok raskt en plass i det bakerste 
hjørnet av rommet.

Når alt kommer til alt, argumenterte jeg med meg selv, kan det ikke 
skade bare å høre på hva de har si, eller hva? Hva ville jeg tape på det?

Jeg var i ferd med å fullføre universitetsutdanningen min ved Senteret 
for arabiske samtidsstudier, og selv om jeg gjerne skulle ha sagt at jeg 
så for meg en klar karrierevei, er sannheten den at jeg ikke hadde den 
minste idé om hva jeg ønsket å gjøre. Og la ikke fokuset på de arabiske 
studiene lure deg. Min interesse for Midtøsten var av mer personlig enn 
yrkesmessig art. 

I tillegg til å være hovedfagsstudent uten klare framtidsplaner, var 
jeg også nygift.

Jeg hadde møtt mannen min, Joseph, mens jeg gikk siste året på 
videregående. I tillegg til å lede supportergjengen på fotballkamper, 
samlet jeg også ofte kompisene mine hjemme hos oss etter fotballkamper, 
og en kveld tok en av klassekameratene mine med seg en ung mann fra 
Egypt som kirken han tilhørte, hadde hjulpet. Han het Joseph Assad, og 
han var annerledes enn alle andre jeg hadde møtt tidligere.
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