”Endnu en topspændende krimi, som fletter arkæologi, historisk
viden og moderne videnskab sammen.” – Femina (om Døden på museet)
Elly Griffiths: Det tavse vidne

Glæd dig til femte bind i den populære serie om den slagfærdige arkæolog Ruth Galloway, som denne
gang bliver sat på en hård prøve, da hun får besked om et dødsfald, der rammer hende personligt.
Ruth bliver dybt berørt, da hun får en meddelelse om, at hendes gamle ven Dan Golding har mistet livet i
en brand. Men da Ruth modtager et brev fra Dan, afløses sorgen af mistænksomhed. Dan har nemlig sendt
brevet, dagen før han omkom. Han havde angiveligt gjort et banebrydende fund, og han var skrækslagen
for, hvilke konsekvenser det ville få. Kan fundet have forbindelse til hans død?
Ruth tager til Blackpool for at undersøge sagen nærmere, selv om hun ikke er meget for at bevæge sig ind
på vicekriminalkommissær Nelsons territorium. Inden længe er hun involveret i en sag, der har tråde til
både en gruppe nynazister og heksedyrkere. Men for Ruth er det mest skræmmende måske, at hun
samtidig bliver præsenteret for Nelsons mor.
Det tavse vidne er femte bog i serien om Ruth Galloway. Hvert bind indeholder en selvstændig, afsluttet
historie.
Det siger anmelderne om serien:
”Helt vidunderligt gensyn med arkæologen Ruth Galloway. Yderst spændende med et gennemført plot og
godt med overraskelser undervejs.” – litteratursiden.dk
"Krimiens charme er gedigen hygge-nygge-uhyggelæsning (…) med stille britisk humor, høflig ironi
og mild satire.” – Politiken
”Sprudlende fortalt, spændende og troværdig.” – Søndag
”Endnu et mesterværk." – livetidukkehuset.dk
"Elly Griffiths forstår virkelig at komponere et plot, der river læseren med fra først til sidst." bogpusheren.dk
”Et absolut must-read.” – sidsesbogreol.dk

Elly Griffiths, f. 1963, voksede op i London og arbejdede som forlagsredaktør, før hun blev forfatter på fuld
tid. Hun er blevet tildelt en lang række priser for sin bestsellerserie om Ruth Galloway, som tæller foreløbig
11 bøger. Hun har to voksne børn og bor i Brighton med sin mand.
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