"Ruth Galloway er den mest interessante krimihelt lige nu. Hun er relaterbar
og ægte og kan lægge krimipuslespil som ingen anden." - Politiken

Elly Griffiths: Kvinden i blåt
En Ruth Galloway-krimi

Elly Griffiths' originale krimiserie om arkæologen Ruth Galloway har vundet læsernes hjerte, og
serien har nu rundet de 100.000 solgte eksemplarer i Danmark. Kvinden i blåt er ottende bind i
serien, og denne gang graver Ruth Galloway i en sag om en ung kvinde, der findes myrdet – og i
religionens mørke bagsider.

En mystisk kvindeskikkelse klædt i en blå kappe sidder på kirkegården i Walsingham og ser ud, som
om hun venter på nogen. Dagen efter bliver hun fundet myrdet, og vicekriminalkommissær Nelson
kan konstatere, at hun var en fotomodel indlagt på en lokal afvænningsklinik.

Samtidig bliver Ruth Galloway kontaktet af en veninde, som er begyndt at modtage hadske,
anonyme breve med referencer til ”en kvinde i blåt”.

Sammenhængen mellem den døde kvinde og trusselsbrevene kan umuligt være et tilfælde. Mens
det lille samfund forbereder sig på det årlige påskespil om Jesu korsfæstelse, indleder Ruth og
Nelson en kamp mod tiden. For alt tyder på, at morderen vil slå til igen.

Hver bog i serien om Ruth Galloway indeholder en selvstændig historie, så bøgerne kan læses
uafhængigt af hinanden.

Udvalgte anmeldelser af de forrige bind i serien:
”Fascinerende personkarakteristikker og et højt spændingsniveau.” – Kristeligt
Dagblad

”Endnu en gang læser man skiftevis med nerverne på højkant og smilet på læben.
Kærligheden til Ruth & Co. er intakt.” – Søndag
"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
”En velkomponeret og fængslende krimi, hvor handlingen hele tiden twister, og hvor
spændingskurven er konstant opadgående.” – litteratursiden.dk
"Jeg er vild med Elly Griffiths’ krimier. Man skiftevis gyser og griner højt." – Katrine
Engberg, krimiforfatter
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.
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