
 

 

Jussi Adler Olsen Selfies 

Prolog lördag 18 november 1995 

Flickan Dorritt 

Hennes mamma Birgit 

Hennes mormor 

Hennes morfar, Fritzl, visar bilder och vapen från tiden han tjänstgjorde som soldat  i Nazityskland. 

Fritzl Zimmer man är identisk med sturmbannfuhrer Bernd Krause som själv dödade många judarr 

Hennes pappa 

Fru Zimmermann 

Tisdag 26 april 2016 

Denise (Dorritt) klär sig utmanande, hon vänter på sin sugardaddy. Hon är nu 27 år och arbetslös. 

Hennes mamma kommer på besök. Mormor är också där, hon har pengar med sig. Men vägrar om 

hon inte får en ursäkt.  

Fredag 13 maj 2016 

Gruppens sammanhållande länk, Rose, har hamnat i en psykos vars trådar leder långt tillbaka in i ett 

mörkt förflutet. 

Mogens Iversen erkänner att han dödat den unga lärarvikarien Stephanie Gundersen 2004 på 

Bolmans friskola med ett järnrör. Men han avvisas av kommissarie Carl Mörck. Och får en kopp kaffe 

spetsad med chili.  

Carl kräver att Rose skriver rapport om June Habersaatfallet. Hon erkände mordet på sin far Christian 

Habersaat. Rose tog detta extra hårt därför att hon påmindes om sin far och olyckan på 

stålvalsverket som kostade Roses far livet.  

Rose har under åren skickat en massa rapporter om avslutade fall men de har inte nått fram på grund 

av att mottagaren gift sig och ändrat sin mejladress.  

Nu vill chefen Lars Björn att gruppen – avdelning Q - minskas på grund av ineffektivitet. Catarina 

Sörensen har blivit CUS i stället för CU.  

Måndag 2 maj 2016 

Michelle känner sig förnedrad på socialkontoret. Hon har med sig Patrick som stöd. Elektikerlärling 

och Michelles finaste trofé.  

Handläggaren Anne-Line Svendsen. Hon vill att Michelle ska ta ett jobb på tvätteriet Berendsen.  

Michelle har fuskat med socialbidraget och inte heller betalt hyran för flera månader.  

Michell menar att om hennes mamma och moster alltid fått gå hemma varför fixar inte hon det då? 

(Låter som ett fall för TV-programmet ). 

I väntrummet träffar hon två andra välklädda unga kvinnor. Jazmine och Denise.  

En punkare anhriper dem verbalt, Birna från Island.  

Om Anne-Line (Anneli) Svendsen. Hon är trött på alla socialfall som aldrig vill göra rätt för sig. Sådana 

snyltare förtjänar inget annat än utrotas. Funderar på att skaffa sig en pistol. 

Nu har hon fått höra av läkaren att hon fått en farlig knöl i bröstet.  

Anne-Line går på yogakurs med ”vännerna” Ruth, Klara (hennes brorsdotter Jeanette).  

 

Onsdag 11 maj 2016 



 

 

Denise får besök av sin sugardaddy Rolf. Han blir hungrig och Denise går till lägenheten under där 

hennes mor bor. Där ser förskräckligt ut. Obducenterna är klara med mormors döda kropp.  

Torsdag den 12 maj 2016 

Marcus Jacobsen var en gång kommissarie på våldsroteln och lyckligt gift. Nu efter fyra år har han 

förlorat allt. Han genomgick tillsammans med sin hustru ett fruktansvärt sjukdoms förlopp. 

I en tidning läser han om ett mord på Rigmor Zimmermann, 67 år. Förloppet påminner allt för väl om 

mordet på lärarvikarien Stephanie Gundersen 2004. Kan inte vara en slump menar han.  

Marcus träffar Carl på Gammel Torvs lunchrestaurang. De diskuterar  mordet på Zimmermann.  

 

Torsdag den 12 maj 2016 

Denise, Jazmine och Michelle går på ett sunkigt café. Michelle som är pank får pengar av Denise.  

Plötsligt kommer de mörkhyade kvinnorna in: Erika, Sugar och Fanny. Och snart även deras 

gängledare Birna. Birna börjar bråka med Jazmine och vill köra ut hennes gäng. Mannen bakom 

disken hojtar varnande. Han har ringt efter ett motorcykelgäng.  

Jazmine erbjuder ledaren för ett gäng män att betala tjejerna nota. Det gör han om han får se en bild 

på hennes fitta. Det är OK med 200 kr extra om hon skickar en bild ill honom med en bild på hennes 

orakade fitta.  

Utanför caféet väntar hantverkaren och försöker sno Jazmines börs. Jazmine blir nerslagen och 

tänker sparka henne men då sänker Denise honom med en vinflaska.  

Sedan berättar Jazmine om sina tricks för att få unerhållsbidrag. Hon låter sig bli med barn och är då 

skyddad av sociallagstiftningen. När det blir dags att börja arbeta igen blir hon gravid på nytt.  

Onsdag 11 mag – fredag 20 maj 

Annelie Svendsen får reda på att svulsten inte är elak artad. Den blir snabbt bortoprerad.  Men hon 

fortsätter att sjukskriva sig för påhittad influensa. Hon börjar planera hur hon ska eliminera alla 

utsugare. Hon tar reda på hur man stjäl en bil. Hon gör en lista över unga kvinnor hon kommit i 

kontakt via sitt yrke. Hon gör en prioriteringsordning. Främst på listan är Michelle Hansen.  

Fredag 20 maj 2016 

Michelle fyller 27 år och känner sig gammal.  

På gatan är det en röd bil som kör på henne. Hon blir allvarligt skadad me överlever och hamnar på 

sjukhus. Polisassistenten Preben Harbaek förhör henne. Jazmine och Denise besöker henne. Michelle 

anförtror dem att hon tror sig ha sett Annelie bakon ratten.  

Fredag 13 man och tisdag 17 maj 2016. 

Hemma hos Carl har Mika kommit med Mortens saker. Mika har gjort slut och Morten sörjer sig 

fördärvad. Carl berättar för Hardy att han haft ett möte med Marcus. Trots att Marcus bara kan röra 

två fingrar efter att för några år sedan blivit skjuten är han intresserad av Carls pågående fall. Han ger 

råd till Carl vad han ska göra.  

Carl får besök av Roses (påhittade lillasyster) Vicky som kräver att han ber Rose om ursäkt. Och det 

gör han gärna. Assad tar det också hårt – liksom jag själv – när det är trubbel med Rose.  

Carl träffar på en irriterande typ, det är Olaf Borg-Pedersen som producerar Station 3, ett populärt 

TV-program. Han vill följa avdelning Q:s arbete under några dagar.  



 

 

Rose består av fyra gestalter Rose, Vicky, Yrsa och Lise-Marie, karaktäriserade av olika parfymer, 

frisyrer och kläder.  

Men nu får Rose en allvarlig black-out. 

Onsdag den 18 maj 

Vicky Knudsen ringer till Carl. Hon berättar att hennes syster Rose lagts in akut på psykiatriska  

avdelningen. Vicky vill träffas i Roses lägenhet.  

maket till miserabelt kaos möter dem. ”DU SKA INTE VARA”, möter dem. Lise-Marie visar poliserna 

Rose många anteckningsböcker. Hennes pappa trakasserade henne.  

Fredag den 20 maj – måndag den 13 maj 

Anneli blir djupt förtvivlad när hon läser i tidningen att Michelle Hansen bar blivit lindrigt skadad av 

hennes nordförsök. Men hon skaffar mod med en flaska rödvin och bestämmer sig för att mörda. På 

tur står Senta Berger. Hon körs ihjäl men Anneli är inte helt nöjd. Hon vill att offret ska förstå innan 

hon dör varför hon dött.  

På tur nu står Jazmine Jörgensen. Jazmine träffar Anneli och testar denne på hennes reaktion när hon 

nämner Michelle Hansen och den röda bilen.  

Torsdag den 19 maj 2016 

Tim Laursen fd kriminaltekniker pekar ut en nästan helt utsuddad cirkeli gräset i Kongens Have. Det 

var där som Rigmor Zimmerman hittades – alltså Denises mormor. Carl och Assad får ut mycket av 

hans arbete. De söker upp hennes dotter Birgit F. Zimmermann. Lägenheten är full av tomma 

spritflaskor.  

Måndag 23 maj 2016 

Denise visar flickgänget sin mormors lägenhet, där Michelle nu ska få bo.  

Poliserna går igenom allt vad Rose skrivit i sina anteckningsböcker och försöker förstå vad som hänt 

henne under de gångna åren.  

Är det faktiskt så att Roses systrar Vicky, Yrsa och Lise-Marie faktiskt existerar?  

Tisdag 24 maj 2016 

Michelles självkänsla håller på att svika henne. Hon är kanske inte så begåvad och talangfull som hon 

alltid hört. Att drömprinsen ska komma?  

Carl tar trappan upp i polishusets  rotunda upp till tredje våningen. Träffar Bente Hansen, nyutnämnd 

poliskommissarie. Terje Ploug har börjat utreda bilmorden. Pasgårds team.  

Anneli planerar mord på en överviktig kvinna Bertha Lind, som mjölkat systemet på mer pengar än 

någon annan.  

I stället kollar Anneli upp var Jazmine bor. I samma hus bor också hennes mor Karin Louise Jörgensen. 

Men Jazmine har flyttat. Till en lägenhet med namnet Rigmor Zimmermann.  

Hon spanar på dem alla tre och följer efter dem i sin stulna Honda när de tar en taxi till stan, 

Carl och Assad träffar psykologen Mona. Där är också Roses syster Yrsa. Rose berättar om faderns 

trakasserier av Rose redan när hon var nio år. Mamman höll alltid med pappan.  

Onsdag 25 maj 

Jazmine, Michelle och Denise letar igenom mormor Zimmermanns lägenhet. Väl gömd hittar de 



 

 

morfars gamla pistol från andra världskriget. Med ammunition, de behöver de för rånet de ska 

utföra. De sminkar och klär ut sig för att inte bli igenkända. Michelles uppgift är att avleda Patricks 

uppmärksamhet så att de två andra kan smita in. De tar sig till kontoret hotar med vapnet att 

kassaskåpet öppnas.  

Utanför restaurangen öppnar de väskan för att ta reda på hur stort bytet blivit. Då dyker Birna 

Sigurdardottir, 22, upp, gängledaren från Island. Hon drar kniv och kräver pengarna. Denise hotar 

med att skjuta henne, men Birna fortsätter attacken. Då går ett skott av som träffar Birna i bröstet.  

I smyg har Anne-Lina beskådat allt.  

Leo M. Andresen vill gärn visa platsen på stålverket där Roses far omkom. Rose har i sitt inre begravt 

sanningen om sin pappas död och skammen och chocken över hennes del i tragedin skulle ingen 

gräva i (232).  

En man ringer anonymt till polisen för att tala om att det ger ingenting att rota i Roses fars död.  

Han avslöjas som Benny Andersson och får snart ett besök av Carl och Assad. Han erkänner att han 

jobbat där men såg inte hur olyckan gick till.  Han vet att Arne Knudsen stod under traverskranen när 

en av magneterna slutade fungera tappade ett stålblovk på 10 ton.  

Rose jobbade som lärling till inläggare.  

Torsdag 26 maj 

Rose har länge bott granne med Rigmor Zimmerman som hjälpt henne vid flera tillfällen. Hon blir 

förtvivlad när hon får veta att hennes vä mördats.  

Rose gör förberedelser för att ta livet av sig. Hon gör en stor blandning av mediciner och skriver 

avskedsbrev och sitt testamente.  

Carl tvingas av sin fd fru Vigga att besöka sin gamla svärmor Karla på vårdhemmet. Hon är tydligen 

gravt dement. Hon vill att Carl hjälper henne att ta Selfies.  

Jazmine och Denise ser på TV att Michelle blivit ihjälkörd.  De känner sig nu båda hotade tilol livet.  

Och framför allt av Rose som bor i grannlägenheten till Denise mormor. 

De slår ner henne och binder henne på en toalettstol i Rigmor Zimmermanns badrum. Hon vaknar 

och kan inte röra sig.  

Hon ligger ensam och kan inte hindra att de gamla händelserna kör runt i huvudet på henne. 

Efteråt kunde hon inte erinbra sig ljudet när magneten tappade sitt grepp om ”slaben”, stålcylindern, 

som krossade hennes far till döds.  

Hon tror att de båda flickorna kommer att lämna henne att dö. ”Och för första gången på flera 

veckor var detta inte längre vad hon ville” (342) 

Fredag 27 maj 2016 

Carl och Assad besöker ett konstgalleri som Rose barndomskamrat Karoline har. ”Rose har aldrig 

någonsin fått höra ett enda positivt och uppmuntrande ord från sin far”, säger hon. Hon tror att Rose 

redan låg i sin mammas mage när de träffades.  

Söndag 29 maj och måndag 30 maj 2016. 

Car och Assad får en förevisning av stålvalsverket. Leo Andresen och Polle P, nestorn och Lana, en 

nyligen anställd kvinna. Leo menar att någon avsiktligt stängde av strömmen till magneten som höll 

stålbiten i luften, under vilken Rose far ställt sig. 



 

 

Måndag 30 maj 2016 

James Lester Frank född 1958 i Minnesota är Denises pappa. Det var inte han som dödade Stephanie 

utan Rigmor Zimmermann. För att hämnas. I gengäld var det James Lester Frank som slog ihjäl sin 

svärmor med en flaska körsbärsvin –påstår han.  

Roses granne heter Rigmor Zimmermann! 

Anneli letar oljefilter som kan verka som en ljusdämpare. Hemma får hon besök av Denise som hotar 

henne för att hon ska hålla tyst med vad hon sett. Och ge Denise alla pengar hon vunnit på spel. Jag 

har dem i rummet bredvid luras hon. Hämtar Lugern och skjuter dämpat Denise till döds.  

Vad ska hon nu göra av kroppen.  

Hon känner att hon nu ”med gott samvete” kunde ta en paus från mördandet” (379).  

Carl och Assadtar sig till Rigmor Zimmermanns lägenhet. Kallar på Rose. Sedan tar de sig in i Roses 

lägenhet men där är ju Rose inte. De är rädda att hon tagit livet av sig.  

Anneli som suttit kvar i sin bil ser hur Jazmine flyr från lägenheten genom att hoppa från andra 

våningen. På vägen tappar hon sin väska. Anneli griper väskan och tar fram Denises pistol. Hon 

tvingar in Jazmine i bilen. Anneli upptäcker den stora penningsumman i väskan. De kör tillbaka till 

lägenheterna. De upptäcker en kvinna fasttejpad på toastolen.  

 

 

403) 

 

 

 

I april kommer boken Selfies, den sjunde delen i Jussi Adler-Olsens serie om Avdelning Q. Adler-

Olsen, bosatt i Köpenhamn, är en av Europas mest populära trillerförfattare. Hans böcker utkommer i 

35 länder världen över. 

Selfies är den sjunde boken i den populära serien om Avdelning Q. I Selfies står Avdelning Q inför 

stora utmaningar. Dels vad gäller arbetet, men också på det personliga planet. 

Gruppens sammanhållande länk, Rose, har hamnat i en psykos vars trådar leder långt tillbaka in i ett 

mörkt förflutet. Utan Roses hjälp måste de tre återstående medlemmarna – den karismatiske ledaren 

Carl Mörk, mystiske Assad och det senaste tillskottet Gordon – kämpa mot ett nedläggningshot och 

bevisa sin kapacitet. Samtidigt hittas en äldre kvinna mördad i Kongens Have och en galen bilist har 

inlett en dödlig jakt på unga kvinnor. Det finns indikationer på ett samband mellan händelserna. Men 

vad är sambandet? 

 

Jussi Adler-Olsen, född 1950 i Köpenhamn, är en av Europas mest framgångsrika thrillerförfattare. 

Han debuterade som författare 1997 och arbetade dessförinnan som tryckare, bokhandlare, 

journalist och förläggare. Adler-Olsen har tilldelats en rad litterära utmärkelser och hans böcker 

utkommer i 35 länder världen över. 



 

 

 

ussi Adler-Olsen, född 1950, arbetade som tryckare, bokhandlare, journalist och förläggare innan han 

debuterade som författare 1997. Den första kriminalromanen i serien om avdelning Q kom tio år 

senare. Adler-Olsen har tilldelats en rad litterära utmärkelser, bland annat danska De Gyldne 

Laurbær och Skandinaviska Kriminalsällskapets Glasnyckeln. Hans böcker utkommer i 35 länder 

världen över. 

 


