
CRAIG RUSSELL 

Craig Russell va néixer l'any 1956, al comtat de 

Fife, Escòcia (Regne Unit).Va treballar com a 

policia, com a corrector de textos en una agència 

de publicitat i com a director creatiu.  

És un personatge força particular: europeista en 

un Regne Unit que s’ha separat d’Europa, 

federalista en un món de nacionalismes, oriünd 

de l'est d'Escòcia però fascinat per Glasgow, 

Hamburg o Canadà, 

escenaris de les 

seves obres. 

Parla perfectament 

alemany i té un interès especial en la història 

alemanya de postguerra, el país i la seva gent. Al 

febrer de 2007 va ser condecorat amb la Polizeistern 

(Estrella de la Policia) per la policia d'Hamburg, es 

tracta de l'únic no alemany que ha estat distingit amb 

aquesta condecoració. 

Les seves criatures més famoses són el comissari Jan Fabel, protagonista de la 

sèrie de 7 llibres ambientada a Hamburg que ha estat traduïda a més de 20 

idiomes i el detectiu Lennox  

El molt seriós, recte i eficaç Jan Fabel ha capejat tots els temporals d'assassins en 

sèrie, psicòpates diversos i traumes al seu voltant. La seva impecabilitat, dots de 

lideratge savi i tranquil i un magnífic equip sota el seu comandament li han fet 

mereixedor de l'admiració de milions de lectors. I els seus casos solen tenir un gran 

rerefons històric i certs referents mitològics.  

La sèrie de 5 novel·les amb el detectiu privat Lennox, exsoldat canadenc, estan 

ambientades al completament diferent escenari del Glasgow dels 50.  

Sobre aquest personatge i el seu pas 

per la policia ha comentat: ‘Volia ser 

escriptor des dels 12 anys, però vaig 

sentir que abans havia de fer alguna 

cosa completament diferent al que 

s'esperava de mi i ampliar la meva 

aleshores insuficient experiència vital. 

Vaig arribar a la policia el 1977 i amb 

quatre anys vaig tenir prou. Hi va 

haver un canvi cultural brutal perquè 

s'estaven retirant policies vells que 

van lluitar en la Segona Guerra 

Mundial. Vaig tenir una relació 

directa amb aquesta generació i això 

va ser molt interessant, perquè també vaig observar un canvi en l'actitud, la policia 

es va tornar menys brutal ‘. D’aquesta experiència se’n va servir per crear al seu 

detectiu Lennox, un personatge ‘complex, desesperat, honest, molt real i sempre a 

la recerca de la redempció’. 

També escriu un altre tipus de novel·les com El tercer testamento amb el 

pseudònim de Christopher Galt.  



JAN FABEL 

Jan Fabel és Erster Kriminalhauptkommissar (primer comissari general) de la 

Policia d'Hamburg (Alemanya). 

La seva mare és escocesa i el seu pare era frisio-alemany. Va passar part de la 

seva infància a Anglaterra. Els seus col·legues li diuen ‘der englische Kommisar’ 

en part per la seva ascendència, en part per la seva forma d'actuar. Ell pensa que 

té una perspectiva més oberta gràcies als seus orígens mixtes. 

Fabel sempre veia a si mateix com el ‘policia accidental’. Va començar com un 

estudiant d'Història talentós a la Universitat d’Hamburg i va veure el seu futur en el 

món acadèmic, però l'assassinat de la seva nòvia quan encara estava a la 

universitat li va desviar a una carrera com a policia. Es va obsessionar amb intentar 

comprendre per què la gent es mata. 

Jan Fabel és, en molts sentits, un home comú fent una feina extraordinària. Es 

troba en una relació feliç, és un pare compromès amb la seva filla Gavi i es 

preocupa profundament per la gent del seu equip. És intel·ligent, perspicaç i educat. 

Un personatge empàtic que realment es preocupa per les víctimes d'assassinat i les 

famílies que van quedar enrere. Té un fort concepte del deure. 

Porta 20 anys treballant en la policia i 10 dirigint la brigada d'homicidis. El seu 

mètode és més intuïtiu que minuciós, recopila fets i detalls fins que se’n forma una 

imatge al seu cap. Té malsons amb les víctimes dels casos que no ha aconseguit 

resoldre. 

Seriós, gairebé sense sentit de l'humor, ni tan sols anglès. Li agrada la música 

clàssica i llegir diccionaris i altres obres de referència que li aconsegueix el seu amic 

llibreter, Otto Jensen. 

El seu cap és Horst Van Heiden i els seus companys: 

Maria Klee, molt intel·ligent i metòdica, assenyada i gran investigadora. 

Paul Lindemann, fill de policies, recte, meticulós i honrat. 

Anne Wolff, jueva, 27 anys, la més jove, és impulsiva i intuïtiva, amb pintes 

neopunk es camufla perfectament quan la investigació ho requereix. 

Werner Meyer, 55 anys, metòdic i atent als detalls, un gran interrogador. 

Susanne Eakhardt, psicòloga criminalista. 

Les seves novel·les s'han adaptat a la televisió per l'ARD alemanya amb gran èxit 

d'audiència.  

 

 

 

 



 

 

 

 

PERSONATGES PER ORDRE ALFABÈTIC  

 

 

ANGELIKA BLÜM - Periodista 

SONJA BRUN - Parella de Hans Klugmann 

MANFRED BUCHHOLZ - Comissari LKA7  

MATHIAS DORN - Antic tutor de Fabel i pare d’una antiga núvia de Fabel 

WOLFGANG EITEL - Polític d’extrema dreta 

NORBERT EITEL - Fill de l’anterior i aspirant a l’alcaldia d’Hamburg 

HUGO GANZ - ministre d’interior d’Hamburg 

PETRA HEYNE - Estudiant de 19 anys Segrestada 

ARNO HOFFKNECHT - Director del club nocturn Paradies Tanzbar  

BJORN JANSSEN - seguidor de l’odinisme  

OTTO JENSEN - llibreter, amic de Fabel 

URSULA KASTNER - Advocada de 29 anys assassinada a Lüneburg Heath 

ERIKA KESSLER - Amiga d’Angelika Blüm 

HANS KLUGMANN - Policia i sotsdirector del club nocturn Paradies Tanzbar  

LOTHAR KOLSKI - Superintendent de la LKA7  

MONIQUE - TINA KRAMER - Policia de la BAO 

HANSI KRAUS - Drogoaddicte i testimoni de l’assassinat de Klugmann 

JOHN ANDREAS MACSWAIN - Assessor en tecnologia de la informació 

MAHMOOT - Fotògraf, amic i confident de Fabel 

MARLIES MENZEL - Exterrorista i pintora 

MÖLLER - Patòleg forense 

MICHAELA PALMER - Noia segrestada a Cuxhaven 

HANS SCHREIBER - President d’Hamburg i cap del govern regional 

FRANZ STERN - Forense de Cuxhaven 

MAX SÜLBERG - Policia de Cuxhaven 

KARL-HEINZ SVENSSON - Antic revolucionari i terrorista 

ERSIN ULUGBAY - Mafiós turc de l’hampa d’Hamburg 

VASYL VITRENKO - Ucrainià. Coronel del Berkut 

GERD VOLKER – Coronel del BND  

MEHMET YILMAZ - Mafiós, cosí d’Ersin Ulugbay 

  

  



DESCRIPCIÓ DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS 

 

Bundeskriminalamt (BKA) - Oficina federal del crim. És l'equivalent aproximat 

del FBI nord-americà i s'encarrega de la coordinació a escala nacional de la 

intel·ligència i investigació criminals. 

 

Bundesnachrichtendienst (BND) - Servei federal d'intel·ligència. És el servei 

secret de la República Federal d'Alemanya; s'encarrega de tots els assumptes 

relacionats amb la seguretat nacional i, des de 1996, participa a la lluita contra el 

crim organitzat. 

 

Kriminalpolizei Policia secreta d'Alemanya - És l'equivalent de la Brigada 

d'Investigació Criminal (BIC) del Regne Unit. El 2003, el departament de policia 

secreta d'Hamburg incloïa a 1621 membres. 

 

Landeskriminalamt (LKA) - Oficina encarregada de l'administració de la 

Kriminalpolizei en cada un dels estats federals d'Alemanya. Es divideix en vuit 

departaments (LKA1-LKA8), cadascun dels quals s'encarrega d'un aspecte diferent 

de la intel·ligència i investigació criminals. 

 

LKA7 - Unitat del Landeskriminalamt encarregada de la lluita contra el crim 

organitzat.  

 

Mobiles Einsatz Kommando (MEK) - Grup d'operacions especials. Es tracta 

d'unitats de la policia d'Hamburg per a operacions de vigilància i resposta armada. 

Són l'equivalent aproximat del SWAT nord-americà. 

 

Polizeipräsidium - Prefectura de policia. 

 

Schutzpolizei Policia uniformada alemanya. El 2003, la policia d'Hamburg es 

componia de 6306 agents uniformats. 

 

Wasserschutzpolizei Policia de barri d’Harburg (Hamburg). Forma part de la 

policia d'Hamburg, però vas veure diferent uniforme. El 2003, hi havia 566 agents 

de la Wasserschutzpolizei. 

 

 

RANGS DE LA KRIMINALPOLIZEI (En ordre de major a menor) 

 

Kriminaldirektor - Cap de policia (cos de detectius). 

 

Erster Kriminalhauptkommissar - Primer comissari general (rang de Fabel). 

 

Kriminalhauptkommissar - Comissari general. 

 

Kriminaloberkomissar - Comissari primer (rang de Werner Meyer i Maria Klee). 

 

Kriminalkommissar - Comissari (rang d'Anna Wolff i Paul Lindemann). ‘ 

 

Erster Bürgermeister - Alcalde (i en els casos d'Hamburg, Berlín i Bremen, el cap 

de govern regional). 

 

Innensenator Ministre de l'Interior del Senat d'Hamburg, o govern regional. 

 

Staatsanwalt - Fiscal de l'estat. 

 

Staatsanwaltschaft - Fiscal general de l'estat 

  

 



MUERTE EN HAMBURGO 

 

Muerte en Hamburgo és el primer cas de Jan 

Fabel, una aparició en gran a la literatura negra. 

Meitat escocès i meitat alemany, ens presenta la 

ciutat d'Hamburg com un escenari fantàstic perquè 

l'escriptor pugui desenvolupar amb mestria una 

història plena d'arestes, i plena de personatges que 

es colen en la nostra retina a cop d'emocions. 

 

A la primera de sis novel·les planificades i 

desenvolupades a la ciutat alemanya d'Hamburg, 

l’Hauptkommissar Jan Fabel investiga una sèrie de 

violents assassinats.  

 

En totes les víctimes, els pulmons han estat extrets 

dels cossos, imitant així, un antic ritu víking.  

 

Les notes desafiants d'algú que signa com ‘Fill de 

Sven’ són les úniques pistes d'un assassí la 

motivació del qual va més enllà de la ira, acostant-

se a una mena de ritual on el sagrat i el monstruós es donen la mà per tenyir de 

escarlata tota la ciutat.  

 

Mentre Fabel avança en la investigació, va quedant clar que es tracta d'una cosa 

molt més complexa que el treball d'un simple psicòpata; està succeint una història 

complexa i extraordinàriament desenvolupada.  

 

Muerte en Hamburgo 

invoca el modern món 

criminal d'Hamburg, la 

indústria del sexe i 

activitats terroristes del 

passat i del present. 

 

Craig Russell va ser 

policia i això es nota. 

Dota a la novel·la 

d'aquesta espècie de 

sentit i de realitat que 

només algú que coneix aquest cos és capaç de transmetre. Però també és un bon 

escriptor, un creador que ens fa que la novel·la sigui entretinguda, que ens desperti 

la curiositat per seguir llegint i que ens convidi a no deixar-la fins al final, encara 

que el final no sigui el que esperàvem.  

 

 

 

 

  



ELS ESCENARIS 

 

Muerte en Hamburgo ens 

presenta la ciutat d'Hamburg com 

un escenari fantàstic perquè 

l'escriptor pugui desenvolupar amb 

mestria una història plena 

d'arestes. Hamburg té fama de ser 

la ciutat més britànica fora del 

Regne Unit. 

 

És la ciutat més rica d'Alemanya, 

però té una dualitat en total: 

disposa de les viles dels rics de tot 

l’Alster i Blankenese, i té espais 

degradats al voltant de les 

Reeperbahn. També té els 

negocis més avantguardistes, 

impulsats per HafenCity i 

l’extremadament liberal, gairebé 

anarquista, Schanzenviertel. 

 

És també un important port, el 

que significa que té totes les 

nacionalitats i tots els tipus de 

comerç, tant legals com il·legals. És una transitorietat que es presta a la 

delinqüència i el thriller de ficció.  

 

Hamburg està assentada en la unió dels rius Elba, Alster i Billey, i compta amb 

nombrosos rierols i canals, travessats per uns 2.500 ponts, més que Londres, 

Amsterdam i Venècia junts. De fet és la ciutat amb més ponts en el seu terme 

municipal, i més canals que els que sumen Amsterdam i Venècia.  

 

Köhlbrandbrücke, Freihafen Elbbrücken, Lombardsbrücke i Kennedybrücke 

són alguns dels ponts més notables. 

 

 
 

A més, el centre de la ciutat està situada al voltant dels llacs artificials 

Binnenalster (Alster interior) i el Außenalster (Alster exterior), originaris tots dos 

de riu Alster, però que s'han mantingut com llacs.  

 

I l'Elba és navegable al llarg de 100 km. des de la seva desembocadura fins a la 

Hamburg, fins i tot per vaixells grans, el que va convertir a la ciutat ja fa segles en 

un port important; avui és el segon amb major trànsit a la Unió Europea, només 

superat pel de Rotterdam als Països Baixos, i el novè del món. 

 

 



 
 

 

CENTRE D’HAMBURG 

 

 

 
  

1 - Pöseldorf – Domicili Fabel 

2 - Davidwache – Comissaria policia 

3 - Sankt Pauli – Troben el cadàver de Monique 

4 - Rathaus - Ajuntament Hamburg 

5 - Alsterarkaden – Llibreria Otto Jensen 

6 - Uhlenhorst – Troben el cadàver d’Angelika Blüm 

7 - Harvestehude – Domicili John MacSwain 

8 - Ausselnalster – Transbordador Rundfahrt 

  

  



 

REGIÓ METROPOLITANA DEL NORT 

 

 

 
 

1 - Lüneburg Heath - Troben el cadàver d’Ursula Kastner  

2 - Cuxhaven – Segrest de Michaela Palmer i troben el cadàver de Petra Heyne 

3 - Harburg – A la piscina troben el cadàver de Klugmann 

4 - Vierlande – Localitza a Mathias Dorn, expert en història i mitologia 

 

 

 

 



 

 

 

Craig Russell a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació 

de Barcelona 

 

 

 

SÈRIE JAN FABEL 

• Muerte en Hamburgo 

• Cuento de muerte 

• Resurrección 

• El señor del carnaval 

• La venganza de la valquiria 

• Miedo a las aguas oscuras 

 

SÈRIE LENNOX 

 

• Lennox  

• El beso de Glasgow  

• El sueño oscuro y profundo 

 

AMB EL PSEUDÒNIM DE CHRISTOPHER GALT.  

• El tercer testamento 
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