
"Stærk, klog og overbevisende heltinde. Griffiths mestrer den britiske krimigenre 

til perfektion." - Lone Theils 

Elly Griffiths: Pigen under jorden 

  

"Vanedannende!" Sådan beskriver Elly Griffiths' britiske fans hendes krimiserie om den knap 40-årige lidt 

særprægede og rapkæftede arkæolog Ruth Galloway. Stærke og stemningsfulde miljøbeskrivelser, et solidt 

plot og ikke mindst en gennemgående kærlighedshistorie har sikret Griffiths en kæmpe læserskare i sit 

hjemland. Nu udkommer den første Ruth Galloway-krimi på dansk. 

Pigen under jorden er en spændingsroman om to forsvundne piger og en række gådefulde forhistoriske 

fund i saltmarsken udenfor King’s Lynn i Norfolk. Da kriminalinspektør Nelson og arkæolog Ruth Galloway 

indleder et tæt samarbejde om at løse det tilsyneladende uigennemskuelige mysterium, viser det sig 

hurtigt, at Ruth sætter sit liv på spil ved at hjælpe politiet. Jagten på kidnapperen bliver en kamp mod uret 

– både for de forsvundne piger og for Ruth selv i denne krimi i særklasse. 

Pigen under jorden er første bog i serien om Ruth Galloway. Hver bog indeholder en selvstændig, afsluttet 

historie. 

 

Elly Griffiths, f. 1963, voksede op i London og arbejdede som forlagsredaktør, før hun blev forfatter på fuld 

tid. Hun er blevet tildelt en række priser for sin bestsellerserie om Ruth Galloway, som tæller foreløbig ni 

bøger. Serien er solgt til udgivelse i 12 lande og har alene i England solgt en million eksemplarer.  

Elly Griffiths gæster København i forbindelse med udgivelsen og stiller op til interviews.   

 

Udenlandske anmeldelcitater: 

"Griffiths har gjort noget næsten mirakuløst: hun har pustet nyt liv i arkæologi-thrilleren." - The Times 

"En virkelig interessant krimi med et intelligent plot. Anbefales varmt." - Literary Review 

"Karakterer i særklasse og et gysende godt plot … og den fascinerende saltmarsk udgør en helt enestående 

baggrund for historien." - Kirkus Review 

"Velskrevet, tempofyldt krimi med en sympatisk heltinde som man har lyst til at lære bedre at kende." - 

Tangled Web 

"En fængslende debut med hovedpersoner, hvis skæbne mange læsere vil få lyst til at følge." - Crime Squad  
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