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Døden mellem linjerne er en ny gåsehudsfremkaldende krimi af forfatteren til de populære Ruth 
Galloway-bøger. Med sin enestående fornemmelse for at flette relationshistorier og spænding 
sammen har Elly Griffiths skabt sig en stadig stigende fanskare i Danmark, og med denne 
prisbelønnede krimi introducerer hun nu læserne for et helt nyt univers.  
 
Clare Cassidy er vant til mord. I hvert fald i teorien. Hun underviser i litteratur og interesserer sig 
især for den gotiske roman og forfatteren R.M. Hollands skrækhistorier. En dag bliver en af Clares 
kollegaer fundet død på skolen. Ved siden af ofret finder politiet en lap papir med en sætning fra 
en af R.M. Hollands bøger.  
 
Clare frygter, at morderen kan være en, hun kender, og hun begynder at betro sig til sin dagbog. 
Men en dag opdager hun en mystisk besked i dagbogen, skrevet i en fremmed håndskrift: Hej 
Clare. Du kender mig ikke. Pludselig minder begivenhederne i Clares eget liv mistænkeligt meget 
om plottet i en af hendes yndlingshistorier, og opdagelsen gør hende rædselsslagen. Kan hun nå at 
skrive slutningen om i tide? 
 
Døden mellem linjerne er første selvstændige bind i serien om kriminaloverbetjent Harbinder Kaur. 
 
"En mangefacetteret og fantastisk uhyggelig gotisk spændingsroman." - The Guardian 
 
"Skrevet med Griffiths' sædvanlige varme og lette hånd, men med en uhygge, der kryber under 
huden på en." -Sunday Express 
 
"En fuldkommen hypnotiserende thriller." - Washington Book Review 
 
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, som har vundet en enorm popularitet blandt læserne og solgt 
over 160.000 eksemplarer i Danmark alene. Elly Griffiths bor i Brighton med sin mand og har to 
voksne børn. 
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