
"Denne fantastiske serie skuffer aldrig." - Kirkus Reviews 
 
Elly Griffiths: Stencirklen 

Stencirklen er 11. bind i den populære krimiserie om arkæolog og knogleekspert Ruth Galloway. 
I dette bind konfronteres Ruth Galloway og kriminalkommissær Harry Nelson på uhyggelig vis 
med fortiden, da et skelet bliver fundet begravet i Saltmarsken. Det viser sig, at fundet trækker 
tråde tilbage til den første sag, der bragte Ruth og Nelson sammen.  
 
Kriminalkommissær Nelson er rystet. Han har på det seneste modtaget anonyme trusselsbreve 
med mystiske beskeder om, at han skal redde de uskyldige mennesker, der ”ligger begravet ved 
stencirklen”. Ordlyden minder ham om en række breve, han modtog for flere år siden – 
men afsenderen fra dengang er sidenhen død. Eller er han? 
 
Imens arbejder Ruth Galloway på en udgravning i Saltmarsken. Men så finder man 
menneskeknogler begravet i jorden, og de identificeres som resterne af den 12-årige Margaret 
Lacey, der forsvandt sporløst for 30 år siden. Efterhånden som sagen skrider frem, peger flere 
spor på en gammel sag om en anden lokal pige, der forsvandt – og som kriminalkommissær Nelson 
ikke kunne nå at redde i tide. 
 
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) er en af Englands mest elskede krimiforfattere. 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 200.000 eksemplarer i Danmark alene. Hun bor 
i dag i Brighton. 
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