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Pigen under jorden Elly Griffiths Hent PDF Forlaget skriver: Da politiet finder menneskeknogler i
saltmarsken udenfor King’s Lynn i Norfolk, tror de, de tilhører Lucy Downey, en lille pige som blev

kidnappet ti år tidligere, og arkæolog og knogleekspert Ruth Galloway bliver tilkaldt. Men Ruth konstaterer,
til kriminalinspektør Harry Nelsons skuffelse, at knoglerne er mere end tusind år gamle. Lige siden Lucy
forsvandt, har Nelson modtaget mystiske breve med referencer til rituelle ofringer. Da endnu en pige

forsvinder, beder han Ruth om at hjælpe med at tolke brevenes indhold. Mens Nelson og Ruth nærmer sig
hinanden, viser det sig, at Ruth er i livsfare, fordi hun hjælper politiet. Jagten på kidnapperen bliver en kamp

mod uret – både for den forsvundne pige og for Ruth selv.

Elly Griffiths krimidebut indeholder både spænding og et karaktergalleri, der er lige så fængslende som
plottet. Pigen under jorden er første bog i en serie på nu foreløbig ni krimier om Ruth Galloway. 
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