
Syvende bind i den populære britiske krimiserie med Ruth Galloway 

 

Elly Griffiths: Stemmer fra graven 

En Ruth Galloway-krimi 

I Stemmer fra graven bliver den rapkæftede og elskelige hovedkarakter, arkæologen Ruth Galloway, 

involveret i et faretruende drama, der rækker tilbage til Anden Verdenskrig.  

 

Arkæologen Ruth Galloway tilkaldes, da et jagerfly fra Anden Verdenskrig dukker op under 

udgravningsarbejdet på en byggegrund. I cockpittet sidder liget af en mand, der ved første øjekast ser ud til 

at være flyets pilot. En dna-test viser dog, at der er tale om Fred Blackstock, en lokal aristokrat, som 

angiveligt blev skudt ned over Nordsøen under krigen – men i et helt andet fly. 

 

Sagen kompliceres yderligere, da kriminalinspektør Harry Nelson og hans team gør et mistænkeligt fund på 

en svinefarm, og en af Fred Blackstocks efterkommere tilmed bliver overfaldet. Snart må Ruth og 

Nelson indse, at de jagter en langt farligere gerningsmand, end de først troede. 

 

Stemmer fra graven er syvende bog i serien om Ruth Galloway. Hvert bind indeholder en selvstændig, 

afsluttet historie. 

 

Anmelderne om de andre bind i serien: 

"Stærk, klog og overbevisende heltinde. Griffiths mestrer den britiske krimigenre til perfektion." - Lone 

Theils 

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

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

 ”Et skønt miks af virkelighed og overtro fortalt veloplagt og sprudlende, så man bare holder 

mere og mere af hovedpersonerne.” – Søndag 

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

læserne med storm." - Familie Journal 

 

 ”Hyggelig britisk livstilskrimi er skrevet med vid og bid (…) forfatteren Elly Griffiths ejer dels ironi i 

flere gradbøjninger, dels skriver hun glimrende, sågar momentvis galant.” – Politiken  



   ”Et spændende plot, et farverigt persongalleri og knastør humor doseret med en syleskarp 

knivspids (…) det er alt sammen glimrende rørt sammen.” – Nordjyske Stiftstidende  

 "Der er både spænding, gotisk uhygge og tegn på, at Ruths 43 år og ikke helt tilfredsstillende 

bmi-tal ikke nødvendigvis også betyder færdig." – Jyllands-Posten 

 

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 

12 bøger. Hun bor i dag i Brighton med sin mand og har to voksne børn. 
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