
”En helt igennem fremragende start på en ny krimiserie med en på alle måder 

anderledes hovedperson. Arkæologen Ruth er i den grad et bekendtskab værd.” – 

litteratursiden.dk (anm. af Pigen under jorden) 

Elly Griffiths: Løgnens hus 

  

Første bog i Elly Griffiths krimiserie om den særprægede og rapkæftede arkæolog Ruth Galloway, Pigen 

under jorden, fik en begejstret modtagelse, da den udkom i januar. Løgnens hus er anden bog i serien om 

Ruth Galloway. Hver bog indeholder en selvstændig, afsluttet historie. 

Ruth Galloway bliver tilkaldt, da en gruppe bygningsarbejdere under nedrivningen af et forfaldent hus i 

Norwich finder barneknogler under et dørtrin. Kraniet mangler. Er der tale om en rituel ofring eller et 

overlagt mord? Sammen med vicekriminalkommissær Harry Nelson indleder Ruth en efterforskning af 

sagen, og det viser sig, at huset er et tidligere børnehjem ledet af en katolsk præst. Og at to børn forsvandt 

for 40 år siden og aldrig blev fundet igen. 

Men mørke kræfter forsøger at forpurre efterforskningen, og snart står det klart, at Ruth og Nelson har 

pustet liv i en tilsyneladende glemt forbrydelse, som nu kan få dødbringende konsekvenser … 

 

Anmeldelser af Pigen under jorden: 

 ”Læs den. Ikke kun på grund af den sindsoprivende handling, men også på grund af Ruth 

Galloway. Hun er vidunderlig.” - Femina 

 ”Skal du kun læse en krimi i år så gør dig selv den tjeneste at læse Pigen under jorden!” – 

livetidukkehuset.dk 

 "Den kan varmt anbefales. Jeg glæder mig allerede til næste bind." – bogpusheren.dk 

”Stærk, klog og overbevisende heltinde. Griffiths mestrer den britiske krimigenre til perfektion.” – Lone 

Theils 

 ”Allerede fra første side blev jeg suget ind i historien og der blev jeg til sidste side var vendt!” 

– sidsesbogreol.dk  

 ”Man er top underholdt med denne kiksede Ruth. Det bliver rigtig spændende at følge serien 

fremover.” – bogfidusen.dk 

 ”Et ret usædvanligt plot som er både grumt, ondt og makabert på sin helt egen stille facon. 

Det elsker jeg simpelthen.” – krimihjerte.dk 

”En hæsblæsende krimi, der rummer det hele. Dens arkæologiske aspekter gør den unik og anderledes.” – 

literarylinings.com 



”Ruth og Harry er både et klassisk og et utraditionelt makkerpar, og jeg glæder mig virkelig meget til at lære 

dem bedre at kende i de næste bøger.” – thejulesrules.dk 

”En rigtig pageturner med troværdige karakterer. Elly Griffiths skriver både spændende og humoristisk.” – 

bogblogger.dk 

”Med Pigen under jorden har serien fået en spændende og nervepirrende start, og jeg glæder mig allerede 

til næste selvstændige historie om Ruth Gallolway og Harry Nelson.” – randiglensbo.dk 

"Arkæolog, antiheltinde og nysgerrig. Ruth er ekstremt godt selskab." – vildmedkrimi.dk 

”Griffiths lokker læseren længere og længere ind i historien uden at man kan slippe den igen (…) Det er 

stemningsfyldt og spændende, men også med en lun understrøm af humor og varme.” – gyseren.dk 

”Meget velresearchet, og med et godt og flydende sprogbrug (...) Der er kommet en ny forfatter på min 

krimihylde.” – catsbooksandcoffee.com 

 

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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