Andet selvstændige bind i Elly Griffiths’ prisvindende krimiserie om
vicekriminalkommissær Harbinder Kaur
Elly Griffiths: Ekspert i mord
Krimi
I Ekspert i mord sætter et mistænkeligt dødsfald på et plejehjem gang i en stribe mystiske mord
på populære krimiforfattere. Det er en sprudlende Agatha Christie-inspireret fortælling fuld
af spænding og et rigt persongalleri.
Da 90-årige Peggy Smith bliver fundet død i sit hjem, vækker det først ingen mistanke hos
vicekriminalkommissær Harbinder Kaur. Peggys hjemmeplejer, Natalka, aflægger vidneudsagn, og
alt tyder på en naturlig død. Men snart viser det sig, at Peggy ikke bare har opdigtet
sine hjerteproblemer, hun har også på det seneste følt sig forfulgt.
I mange år har Peggy haft en sidegesjæft som ”mordekspert” for en række populære
krimiforfattere – hun var en mester til at udtænke det perfekte mord. Da en række af netop
disse krimiforfattere kort efter Peggys dødsfald begynder at dø på stribe, får Harbinder
mistanke om, at Peggys død trods alt ikke var helt så naturlig, som hun først antog.
Anmelderne om først bind i serien:
"Elly Griffiths viser endnu en gang, at hun er en af Englands bedste
krimiforfattere. (...) Godt at høre, at der er tale om en serie: Så kommer der altid en eller flere
til." – Kristeligt Dagblad
"Meta-litterært, men også genkendeligt humoristisk og hyggeligt." – Politiken
– Jyllands-Posten
"Jeg er ikke til gys, men det har Griffiths eminente intrige og velskrevne roman
ændret på. Og så er Harbinder Kaur et spændende bekendtskab." – Søndag
"Alle os der elsker arkæologen Ruth Galloway, vil også elske kriminaloverbetjent Harbinder Kaur...
Elly Griffiths skrivestil er flydende, humoristisk og underholdende." – litteratursiden.dk
Elly Griffiths (f. 1963) er en af Englands mest elskede krimiforfattere. Hun er blevet tildelt en lang
række priser for sin bestsellerserie om arkæolog og knogleekspert Ruth Galloway, som har vundet
en enorm popularitet blandt læserne og solgt over 200.000 eksemplarer i Danmark alene. Hun
modtog i 2020 hovedprisen ved den prestigefyldte amerikanske prisuddeling The Edgar Awards

for Døden mellem linjerne, første bind i serien om kriminalkommissær Harbinder Kaur, som vi
møder igen i Ekspert i mord.
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