Indstilling af Magnus Boding Hansen til Cavlingprisen
Jeg indstiller Magnus Boding Hansen, journalist på Weekendavisen, for bogen Djævlen sover aldrig, der er
en øjenåbnende og fascinerende rejse ind i den latinamerikanske underverden.
Magnus Boding Hansen, der tidligere var Weekendavisens korrespondent i Latinamerika gennem fem år,
satte sig med bogen for at gennemskue gåden om de mange mord, der begås i regionen. Latinamerika er
verdens voldeligste verdensdel – med små tre millioner mord siden årtusindeskiftet. I samme periode er
regionen ellers blevet rigere og mindre ulige.
På en rejse gennem tre af verdens mest mordplagede lande – Mexico, Brasilien og Venezuela – forsøger
han at forstå mysteriet om Latinamerikas mange mord og besvare spørgsmålet: Hvad er gået galt?
Spørgsmålet kan naturligvis ikke besvares entydigt, men på uhyre ambitiøs vis søger han efter svarene hos
blandt andre det berygtede Sinaloa-kartel. Hos en hemmelig indiansk agent, som udfordrer Venezuelas
præsident. Og hos en brasiliansk alenemor, der blev forført til et liv med kriminalitet, men fandt en vej væk
fra volden og i dag lever af at bygge violiner.
En søgen, der med et stort vovemod forløses ikke bare journalistisk, men også litterært. Det er en fortælling
i bogform, der på forbilledlig vis tager over dér, hvor dagbladsjournalistikken ofte stopper. Med Djævlen
sover aldrig giver Magnus Boding Hansen læseren et unikt indblik i den voldelige hverdag, der gemmer sig
bag de ofte sensationelle overskrifter i artikler og nyhedsindslag om Latinamerika.

Anmelderne skrev blandt andet:
”Djævlen sover aldrig er en lille, dystopisk perle af en bog, som fortjener et stort publikum. Den er dejligt
kompakt og prunkløst skrevet, og den lykkes med, hvad mange journalister kun kan drømme om, nemlig at
få en fod ind i det skønlitterære. (…) Med Djævlen sover aldrig har vi samlet set fået endnu en grund til at
glæde os til, at verden åbner op igen. Nemlig at Magnus Boding Hansen påny kan komme afsted til de
varme lande og finde flere af de vigtige historier, han er så ferm til at fortælle.”
Mads Brügger, Weekendavisen

”… Djævlen sover aldrig giver et godt indblik i det moderne Latinamerika, der politisk og økonomisk er langt
mere fedtet ind i organiseret kriminalitet, end de fleste sandsynligvis forestiller sig.
I betragtning af hvor farlige miljøer det er for journalister, er Magnus Boding Hansen kommet forbløffende
tæt på sine kilder, der tæller folk i inderkredsen af det magtfulde Sinaloa-kartel, utilregnelige myndigheder i
Venezuela, lokale bander i Brasiliens slumkvarterer samt en lang række suspekte og decideret farlige
figurer.
Magnus Boding Hansen er gået rigtig langt for at lave den her bog. Det har krævet stort mod, og resultatet
er meget vellykket.”
Jesper Løvenbalk Hansen, Information
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