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UIMODSTÅELIGE RUTH GALLOWAY ER TILBAGE I NY KRIMI Vanedannende! Sådan beskriver Elly
Griffiths fans hendes krimiserie om den knap 40-årige lidt særprægede og rapkæftede arkæolog Ruth
Galloway. Stærke og stemningsfulde miljøbeskrivelser, et solidt plot og ikke mindst en gennemgående
kærlighedshistorie har sikret Griffiths en kolossal læserskare - også i Danmark, hvor første bog i serien om
Ruth Galloway, Pigen under jorden netop er udkommet til begejstret omtale. Ruth Galloway bliver tilkaldt, da
en gruppe bygningsarbejdere under nedrivningen af et forfaldent hus i Norwich finder barneknogler under et
dørtrin. Kraniet mangler. Er der tale om en rituel ofring eller et overlagt mord? Sammen med
kriminalinspektør Harry Nelson indleder Ruth en efterforskning af sagen, og det viser sig, at huset er et
tidligere børnehjem ledet af en katolsk præst. Og at to børn forsvandt for 40 år siden og aldrig blev fundet igen
… Løgnens hus er anden bog i serien om Ruth Galloway. Hver bog indeholder en selvstændig, afsluttet
historie. Stærk, klog og overbevisende heltinde. – Lone Theils Arkæolog, antiheltinde og nysgerrig.
Ruth Galloway er ekstremt godt selskab. – vildmedkrimi.dk Hovedpersonen er akavet på en sært dragende og
charmerende måde ... og Griffiths har gjort noget næsten mirakuløst: hun har pustet nyt liv i
arkæologi-thrilleren. – The Times Der er poesi i landskabet … i isolationen, blæsten og tidevandet … Og
nogle af karaktererne er så elskelige, at man har lyst til at blive ven med dem. – Goodreads

Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange måder bedre end det makværk, der blev udført for
vores skattepenge i 1992, … Vild Med Krimi. Torkil Damhaug, der tidligere har skrevet formidable
spændingsromaner, har næsten overgået sig selv med den nyeste Glashjerte. “Fantastisk arrangement med et
overflødighedshorn af viden engagement og super spændende foredragsholdere. Jeg var helt ødelagt og bange
for at miste ham. MAD er en uovertruffen grundkogebog, der rummer solid og anvendelig viden om råvarer,
køkkenhåndværk og madlavning samt et væld af gennemprøvede, klassiske og … Temareise til Transilvania.
Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Min kæreste blev indlagt med mave- og
tarmproblemer, og skulle igennem den helt store kræftundersøgelse i Tyskland. Lonely Planet utropte i 2016
Transilvania som verdens beste region å besøke. Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke
kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange måder
bedre end det makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, … Vild Med Krimi. Matteus 22:29 16
Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i
rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Salmernes Bog.
MAD er en uovertruffen grundkogebog, der rummer solid og anvendelig viden om råvarer, køkkenhåndværk
og madlavning samt et væld af gennemprøvede, klassiske og … Temareise til Transilvania. Er du vild med
krimi, så håber jeg, at du kan finde masser af inspiration på bloggen. Vores udgivelsesprogram omfatter bl.
Fænomonal psykisk thriller fra Torkil Damhaug. ”Vore kristne venner er ofte ganske overraskede over, hvor
entusiastisk vi hedninge fejrer ’jule’ tiden. Gads Forlag har udgivet kvalitetslitteratur siden 1855. Salmernes
Bog. Her får du oppleve alt det spennende. 000 bøger.

