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er stadig Botswanas eneste og førende af sin art. Opgaver er der rigeligt af, og Mma Ramotswe får brug for at

trække på damedetektivassistent Mma Makutsi, som viser nye sider af sit talent.
Den ellers så stabile Mr J.L.B. Matekoni rammes af uforklarligt mismod, og de bekymrede, men

handlekraftige damer må træde til. Snart er detektivassistenten også daglig leder af Tlokweng Road Speedy
Motors med styr på automobilværkstedets daglige drift og på de uduelige lærlinge. Samtidig løser hun på

forbilledlig vis en kilden efterforskning blandt kandidaterne til en af landets populære skønhedskonkurrencer.
Mma Makutsi vokser med opgaverne.

Mma Ramotswe trænger til bunds i en penibel konflikt i en af landets førende familier og kæmper samtidig
med gåden om et navnløst hittebarn, der dukker op i Kalaharis buskland. Hvor kommer han fra?

Ikke alle gåder bør løses, og ikke alle løsninger bør åbenbares. Mildhed, visdom, diskretion og uforfærdet
fasthed gælder - ikke mindst over for magtens mænd. Mma Ramotswes metode fejler ikke.

Alexander McCall Smiths kultserie om Botswanas Miss Marple har taget hele verden med storm.
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