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Śledczy z Departamentu Q zajmują się docho-

dzeniami pod specjalnym nadzorem, czyli spra-

wami o szczególnym znaczeniu dla dobra pub-

licznego, które przez lata pozostawały nierozwią-

zane. Dla Carla Mørcka, głównego bohatera 

serii, kierowanie jednostką to rodzaj degradacji, 

choć jego przełożeni chcieliby, by myślał o tym 

jak o awansie – by odsunąć go nieco od siebie, 

a przy tym ulokować gdzieś miliony koron z bud-

żetu państwa, Komenda Główna postanowiła 

stworzyć nową komórkę i zrzucić na nią sprawy 

psujące dotąd statystyki skuteczności policji. 

Początki Mørcka jako szefa oddziału nie są 

łatwe, mimo – a może właśnie z tego powodu – 

że dostaje do pomocy Assada, arabskiego 

imigranta. 

Siła powieści Adlera-Olsena tkwi właśnie              

w bohaterach – Carlu, nieco ponurym, gderliwym 

i szorstkim w obyciu śledczym, któremu sporo             

w życiu nie wyszło, Assadzie, tajemniczym asys-

tencie uroczo kaleczącym duński, przez którego 

– jak wspomina sam autor – wiele się w powieści 

dzieje, i Rose, nieco ekscentrycznej pomocnicy, 

skrywającej sporo tajemnic. Do tego zgranego 

zespołu dołącza w pewnym momencie jeszcze 

Gordon, przysłany przez przełożonego Mørcka. 

Adler-Olsen zapytany o to, do kogo podobny jest 

duet jego głównych bohaterów, odpowiada, że 

właściwie do Daniela Craiga i Seana Conne-

ry’ego, ale bardziej uroczym – Seanem – jest 

zdecydowanie Assad. 

Seria o Departamencie Q została zaplanowa-

na na dziesięć tomów, każdy z nich to historia 

osobnego śledztwa, czytane w kolejności nato-

miast dają kompletną opowieść o głównych bo-

haterach. Autor w jednym z wywiadów wspomi-

na: od samego początku znałem dokładnie ich 

losy. Wiedziałem, jaka jest prawdziwa historia 

Rose, skąd i dlaczego przybył Assad i, co równie 

ważne, co kryje się za strapioną duszą Carla. 

Adler-Olsen wiedział także, choć już nie od po-

czątku, jak będzie wyglądało zakończenie cyklu      

i jego ostatnie zdanie – zdradził to w rozmowie               

z Adamem Szają z portalu smakksiazki.pl podczas 

wizyty w Polsce jesienią 2018 roku. I, jak powie-

dział, tylko wybuch bomby atomowej albo pre-

zydentura Donalda Trumpa przeciągająca się na 

kolejne szesnaście lat mogłyby to zaplanowane 

zakończenie zmienić. 

Siódma część serii Departament Q 

Departament Q ma tak niski odsetek wykry-
walności, że trzeba rozważyć jego za-
mknięcie – brzmi wynik analizy raportów 
dostarczonych do szefostwa przez wydział 
Carla Mørcka. Mørck nie ma jednak czasu się 

głowić, jak to możliwe, bo z Rose znów dzieje 
się źle. Carl, Assad i Gordon muszą wyjaśnić 
jej mroczne tajemnice, źródło powracającej 
traumy, zanim będzie za późno. 

Tymczasem w jednym z parków w Kopen-
hadze policja znajduje zwłoki starszej kobiety. 
Mimo że sprawa przypomina nierozwiązane 
śledztwo sprzed ponad dziesięciu lat, po-
czątkowo nikt nie łączy obu spraw. To jednak 
nie jedyne zajęcie policji. Na drugim końcu 
miasta dochodzi do śmiertelnych potrąceń 
młodych kobiet. Czy to możliwe, żeby tak 
różne sprawy miały punkt wspólny? 
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Urodził się 2 sierpnia 1950 roku w Kopenhadze. 

Studia z zakresu nauk politycznych, medycyny                
i socjologii oraz edukacja filmoznawcza i dzieciń-
stwo pod opieką ojca psychiatry dały mu wiedzę 
niezbędną do poruszania tematów takich jak 
międzynarodowe spiski, społeczne uwarunkowa-
nia czy obłęd. Zanim został pisarzem, pracował 
m.in. jako redaktor, wydawca komiksów, tłumacz, 
dramaturg, kompozytor i dziennikarz. Karierę lite-
racką rozpoczął od samodzielnych powieści, ale 
to seria o Departamencie Q przyniosła mu praw-
dziwą sławę. Książki opublikowano w ponad 40 
krajach i sprzedano na całym świecie w ponad 16 
milionach egzemplarzy. Autor otrzymał wiele 

prestiżowych nagród, m.in. Ripper Award, Barry 
Award, De Gyldne Laurbar i Glasnøglen. W Polsce 
jak dotąd ukazało się siedem historii o Departa-
mencie Q: Kobieta w klatce, Zabójcy bażantów, 
Wybawienie, Kartoteka 64, Pogrzebany, Wisząca 
dziewczyna i Kobieta z blizną. W planach są 
kolejne. 

Departament Q 

„Adler-Olsen pisze oryginalne powieści 
kryminalne, które – mimo mrocznej 

tematyki – cechuje katartyczny 
humor”. 

Jyllands-Posten 
 

„Hipnotyzująca.  
Sprytnie skonstruowana fabuła tworzy 
fascynującą opowieść o morderstwie  

i chaosie okraszoną szczyptą 
błyskotliwego, lecz subtelnego żartu”. 

Fresh Fiction 
 

„Jussi Adler-Olsen wniósł nową energię 
do klaustrofobicznego  

i zbanalizowanego sposobu  
pisania kryminałów”. 

Jyllands-Posten 
 

„Poruszająca. Jak wszystkie części serii pełna 
czarnego humoru, satyry i trafnych, choć  

nie zawsze poprawnych politycznie, 
 obserwacji społeczeństwa”. 

BookReporter 
 

„Mroczny styl i równie intrygująca treść – bez 

wątpienia wciąga!” 
Publishers Weekly 

 
„Król duńskiej powieści kryminalnej”. 

Ekstra Bladet 
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