
Danske krimielskeres nye darling Ruth Galloway vender stærkt tilbage i tredje bind 

i Elly Griffiths britiske bestsellerserie 

Elly Griffiths: Huset på klippen 

  

Med Norfolks smukke kystområde som baggrundstæppe fører Griffiths endnu en gang sine læsere ind i et 

atmosfærefyldt univers fyldt med uforudsigelige mordgåder og et ikke mindre uforudsigeligt 

kærlighedsforhold …  

Ruth Galloway tilkaldes, da et hold arkæologer afdækker et lig ved foden af en klippe, men Ruth har svært 

ved at fokusere på sagen. Dels er hun netop vendt tilbage fra barselsorlov, dels er det Harry Nelson, der 

leder efterforskningen, og han og Ruth har et mildest talt uafklaret forhold til hinanden. Liget viser sig at 

have ligget skjult i sandet længe – formodentlig siden Anden Verdenskrig. Men da endnu et lig bliver skyllet 

op på stranden, går det op for Ruth og Nelson, at der muligvis er en morder på spil, der forsøger at skjule 

en grusom hemmelighed fra krigens tid – og snart er de selv i livsfare... 

  

Anmelderne om de to første bind: 

 ”Originalt plot, spændende bipersoner og en vidunderlig hovedperson, der allerede har taget 

læserne med storm.” – Familie Journal 

 ”Elly Griffiths forstår virkelig at komponere et plot, der river læseren med fra først til sidst.” – 

bogpusheren.dk 

 "Jeg kan garantere, at mine forventninger er blevet indfriet og mere til.” – 

livetidukkehuset.dk 

 ”Jeg glæder mig allerede til at læse nummer tre i serien.” – sidsesbogreol.dk 

 ”Denne serie skiller sig ud fra mængden af krimier, der udkommer i disse år.” – bogfidusen.dk 

 ”Krimiens charme er gedigen hygge-nygge-uhyggelæsning (…) med stille britisk humor, høflig ironi 

og mild satire.” – Politiken 

”Fremragende britisk krimi med en arkæolog som hovedperson. Velskrevet, underholdende og 

veludtænkt." – Berlingske 

”En solid britisk krimi i sindigt tempo, med en intelligent tone og et bragende godt persongalleri.” –

vildmedkrimi.dk  

”Velskrevet og underholdende (…) Løgnens hus er en hyggekrimi af højeste karat (…) Jeg er allerede 

begyndt at glæde mig til tredje bind.” – gyseren.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 række priser for sin bestsellerserie om Ruth Galloway, som tæller foreløbig ti 

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