
"Elly Griffiths leverer atter en sjov, indsigtsfuld og brillant fortælling om den 

formidable dr. Galloway." – Daily Mirror 

 

Elly Griffiths: Lygtemændene 

Krimi 

Lygtemændene er 12. bind i Elly Griffiths' storsælgende og prisbelønnede krimiserie om 

arkæolog og knogleekspert Ruth Galloway.  

Elly Griffiths kommer til Danmark i forbindelse med denne udgivelse og kan opleves på 

Krimimessen i Horsens 25.-26. marts 2023. 

  

Alt ser anderledes ud i arkæolog og knogleekspert Ruth Galloways nye liv, men da en dømt morder 

trækker i trådene, bringes Ruth og kriminalkommissær Nelson sammen igen. 

 

Ruth Galloway har et nyt job i Cambridge, et nyt hjem og en ny partner, og hun er ikke længere 

politiets knogleekspert. Men da en dømt morder tilbyder sin hjælp, lokkes Ruth tilbage til politiet i 

Norfolk og til kriminalkommissær Nelson. 

 

Nelson har altid været sikker på, at Ivor March stod bag flere kvindemord end dem, han blev dømt 

for. Nu tilbyder March at vise, hvor de andre kvinder er begravet, hvis Ruth står for udgravningen. 

 

Ifølge March er kvinderne begravet i et område, der er hjemsøgt af lygtemænd: mystiske figurer, 

der med deres lanterner lokker rejsende i døden. Hvad er Marchs plan, og hvorfor er Ruth så vigtig 

for den? Er morderen virkelig fanget og sat bag lås og slå? 

 

Det skrev anmelderne 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 

 

 "Fascinerende personkarakteristikker og et højt spændingsniveau." – Kristeligt 

Dagblad 

 

 "En velfortalt mordgåde. (...) Griffiths er en driftssikker krimilitterær dramaturg, der på 

begavet og underholdende vis formår at forene hverdagens små og store dramaer med 

komplicerede drabsefterforskninger." – Berlingske 

 

 ”Endnu en gang læser man skiftevis med nerverne på højkant og smilet på læben. 

Kærligheden til Ruth & Co. er intakt.” – 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 med sin mand og har to voksne børn. 
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