
Elly Griffiths: Den mørke engel 

En Ruth Galloway-krimi 

 

Den engelske krimiforfatter Elly Griffiths, der dette forår kan opleves både på Krimimessen i 

Horsens og på Kulturværftet i Helsingør, har med sin bestsellerserie om arkæologen Ruth 

Galloway opnået en enorm popularitet blandt danske læsere. I Den mørke engel kommer Ruth 

Galloway på en uventet rejse til Italien, hvor hun bliver del af en mordefterforskning med tråde 

til både fortid og nutid.  

 

Ruth Galloway bliver smigret, da hun modtager et brev fra den italienske arkæolog Dr. Angelo 

Morelli, som spørger hende om hjælp til sin forskning. Han har fundet nogle knogler i en lille 

italiensk bjergby, som han ikke kan klassificere. Det er flere år siden, Ruth har været på ferie, så 

selv en forretningsrejse er mere end velkommen. 

Ruth rejser til den lille bjergby Castello degli Angeli sammen med sin datter og sin veninde Shona. 

Her finder hun et middelalderligt gravkammer og en mørk hemmelighed om anden verdenskrig og 

modstandsbevægelsen. Til hendes store forbløffelse dukker kriminalkommissær Harry Nelson og 

hendes gode ven Cathbad pludselig op. Men der er ikke tid til at dvæle ved det glade gensyn, for 

de gamle knogler viser sig nemlig at hænge sammen med et nutidigt mord. 

 

Endnu en gang er Ruth en del af en mordefterforskning, og der er ingen tid at spilde – for nogen er 

tilsyneladende villig til at dræbe for at beskytte de hemmeligheder, der gemmer sig i Castello degli 

Angeli.  

 

Den mørke engel er 10. bind i Ruth Galloway-serien, som har solgt over 160.000 eksemplarer i 

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

hinanden. 

 

Det skrev medierne om de forrige bind i serien: 

 

 "En sand fornøjelse (...) Man læser den faktisk så hurtigt, at man selv kan være bange for 

at få en fartbøde." – Politiken 

 – Jyllands-Posten 

"En af Englands bedste krimiforfattere." - Kristeligt Dagblad 

 

 "Endnu et pletskud fra Griffiths, der mestrer at fastholde sine læsere, for naturligvis 

efterlader hun en cliffhanger af rang." – Søndag 



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

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

 

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

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

og knogleekspert Ruth Galloway. Hun bor i dag i Brighton med sin mand og har to voksne børn.  

 

Elly Griffiths gæster Krimimessen i Horsens 2-3. april. Derudover kan hun opleves på 

Kulturværftet i Helsingør d. 4. april.  
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