
Ruth Galloway i nyt drama fuld af mørke hemmeligheder 

 

Elly Griffiths: Forsvundet i mørket 

En Ruth Galloway-krimi 

Krimiserien om arkæologen Ruth Galloway har opnået stor popularitet i Danmark, hvor den har 

rundet de 160.000 solgte eksemplarer. Nu kommer niende bind i serien, Forsvundet i mørket, 

der endnu en gang leverer et gådefuldt drama.  

 

I en gammel underjordisk tunnel under Norwich finder man knogler fra et menneskeskelet. Da 

arkæolog og knogleekspert Ruth Galloway undersøger dem, opdager hun, at de ikke som forventet 

stammer fra middelalderen. Det viser sig, at de for nylig er blevet kogt og gravet ned.  

 

Sagen lander på kriminalkommissær Harry Nelsons bord, og efter at en ung kvinde bliver meldt 

savnet, begynder han at undersøge en række mystiske rygter om et underjordisk samfund for 

hjemløse. Kort efter finder man et lig uden for politistationen, samtidig med at endnu en 

kvinde forsvinder sporløst fra sit hjem. Og da Nelsons kollega Clough også forsvinder, spidser 

efterforskningen til. 

 

Ruth og Nelson må igen arbejde tæt sammen om en sag, denne gang for at afsløre de mørke 

hemmeligheder, der gemmer sig under jorden – før det er for sent. 

 

Hver bog indeholder en selvstændig historie, så bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden. 

 

Det skrev medierne om de forrige bind i serien: 

 

"Den mest interessante krimihelt lige nu. Hun er relaterbar og ægte og kan lægge krimipuslespil 

som ingen anden." - Politiken 

 

"En af Englands bedste krimiforfattere." - Kristeligt Dagblad 

 

"Gensynsglæde, grin og et uhyggeligt plot (...) en af mine absolut yndlingskrimiserier (...) Jeg kan 

varmt anbefale serien til alle krimielskere." – Litteratursiden.dk 

 

 "Endnu en topspændende krimi, som fletter arkæologi, historisk viden og moderne 

videnskab sammen og når at sætte spørgsmålstegn ved det hele undervejs." – Femina 

 

  "Det er jo en krimi, men man sidder altså med en kæmpe smiley i maven, mens 

man læser om arkæologen Ruth Galloway og hendes trængsler." – Søndag 
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