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´Verdens kedeligste dag´ kaldte en avis den 11. april 1954. Men for drengen Marco var det dagen, som
fostrede det værste, der nogensinde kunne overgå ham: fødslen af hans farbror, Zola, som årtier senere koldt

og kynisk nedbryder og misbruger mennesker og tvinger klanens medlemmer ind i kriminalitet. 

Marco må bruge sit gode hoved til tiggeri, lommetyverier og indbrud. Han er dygtig, men afskyr sin
tilværelse og alt det, Zola står for. Og da han opdager, at familien vil gøre ham til krøbling, er der ingen

anden udvej end at flygte og komme så langt væk som muligt. De grusomme realiteter indhenter Marco, da
han måneder efter flugten konfronteres med en plakat af en savnet mand. En mand, hvis lig han har set i
nærheden af sit hjem. Efter det kæmper Marco ikke alene for sin tilværelse, men også for sit liv. Zola er på

sporet af ham.  

Skal Marco bruge sin viden til at få gjort op med Zola og resten af klanen, der inkluderer hans far? Skal han
involvere politiet? Kan han bevise noget?  

Hvad Marco ikke ved er, at det ikke kun er familien, der ønsker ham slået ihjel. Men det ved de til gengæld i
Afdeling Q, for langsomt hvirvles Carl, Assad og Rose ind i sagen, der trækker dødsensfarlige tråde til

korruption og alvorlige forbrydelser helt op på ministerplan - og langt ud i Afrikas jungle. 

Om forfatteren: 

De fire første bind i krimithrillerserien om Afdeling Q, Kvinden i buret, Fasandræberne, Flaskepost fra P og
Journal 64, har gjort Jussi Adler-Olsen til en af de mest læste og populære forfattere i både Danmark og flere

andre lande. I dag er serien solgt i over 1.200.000 eksemplarer i Danmark, og bestsellerlister med
topplaceringer uden Jussi Adler-Olsen er en sjælden begivenhed, og sikkert stærkt forårsaget af, at hans

figurer Carl, Assad og Rose er blevet folkeeje.  

Jussi Adler-Olsen er en alsidig forfatter, der behersker thrillerelementerne til fuldkommenhed, hvilket han
allerede beviste i sine tre foregående og fritstående bestsellere Alfabethuset, Og hun takkede Guderne

(Firmaknuseren) samt Washington Dekretet, der også hver især her i Danmark for længst har passeret salgstal
på magiske 150.000 eksemplarer.  

Serien om Afdeling Q består af fritstående, meget forskellige bind, men samlet kommer de til at udgøre én
samlet historie om hovedpersonerne, og der er sandelig nok at afsløre. Jussi Adler-Olsen blev for Journal 64
hædret med de eftertragtede Gyldne Laurbær. Tidligere har bøgerne i serien vundet bl.a. Læsernes Bogpris,

Harald Mogensen-prisen og Glasnøglen. 

Serien om Afdeling Q er solgt til udgivelse i mere end 30 lande, og mange steder i astronomiske oplag.
Filmrettighederne er købt af Zentropa.
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drengen Marco var det dagen, som fostrede det værste, der



nogensinde kunne overgå ham: fødslen af hans farbror, Zola, som
årtier senere koldt og kynisk nedbryder og misbruger mennesker og

tvinger klanens medlemmer ind i kriminalitet. 

Marco må bruge sit gode hoved til tiggeri, lommetyverier og
indbrud. Han er dygtig, men afskyr sin tilværelse og alt det, Zola står
for. Og da han opdager, at familien vil gøre ham til krøbling, er der

ingen anden udvej end at flygte og komme så langt væk som
muligt. De grusomme realiteter indhenter Marco, da han måneder
efter flugten konfronteres med en plakat af en savnet mand. En

mand, hvis lig han har set i nærheden af sit hjem. Efter det kæmper
Marco ikke alene for sin tilværelse, men også for sit liv. Zola er på

sporet af ham.  

Skal Marco bruge sin viden til at få gjort op med Zola og resten af
klanen, der inkluderer hans far? Skal han involvere politiet? Kan han

bevise noget?  

Hvad Marco ikke ved er, at det ikke kun er familien, der ønsker ham
slået ihjel. Men det ved de til gengæld i Afdeling Q, for langsomt

hvirvles Carl, Assad og Rose ind i sagen, der trækker dødsensfarlige
tråde til korruption og alvorlige forbrydelser helt op på ministerplan

- og langt ud i Afrikas jungle. 

Om forfatteren: 

De fire første bind i krimithrillerserien om Afdeling Q, Kvinden i
buret, Fasandræberne, Flaskepost fra P og Journal 64, har gjort
Jussi Adler-Olsen til en af de mest læste og populære forfattere i
både Danmark og flere andre lande. I dag er serien solgt i over
1.200.000 eksemplarer i Danmark, og bestsellerlister med

topplaceringer uden Jussi Adler-Olsen er en sjælden begivenhed, og
sikkert stærkt forårsaget af, at hans figurer Carl, Assad og Rose er

blevet folkeeje.  

Jussi Adler-Olsen er en alsidig forfatter, der behersker
thrillerelementerne til fuldkommenhed, hvilket han allerede beviste i
sine tre foregående og fritstående bestsellere Alfabethuset, Og hun
takkede Guderne (Firmaknuseren) samt Washington Dekretet, der
også hver især her i Danmark for længst har passeret salgstal på

magiske 150.000 eksemplarer.  

Serien om Afdeling Q består af fritstående, meget forskellige bind,
men samlet kommer de til at udgøre én samlet historie om

hovedpersonerne, og der er sandelig nok at afsløre. Jussi Adler-Olsen
blev for Journal 64 hædret med de eftertragtede Gyldne Laurbær.

Tidligere har bøgerne i serien vundet bl.a. Læsernes Bogpris, Harald
Mogensen-prisen og Glasnøglen. 



Serien om Afdeling Q er solgt til udgivelse i mere end 30 lande, og
mange steder i astronomiske oplag. Filmrettighederne er købt af

Zentropa.
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