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Marionetdukken er den selvstændige fortsættelse til Louis Klostergaards første krimi, Kvinden i det røde
mudder. Vi møder igen Pieter Martins fra Hillbrow, Johannesburg, der var sort politibetjent under Sydafrikas
apartheidstyre, men som nu har nedsat sig som privatdetektiv. Pieter Martins får en opgave for en alfons, der
har mistet en af sine ’piger’. Tilsyneladende er den unge pige mere end blot en indtægtskilde for alfonsen; han
er forelsket i hende. Eftersøgningen fører Martins til Mozambique. Her støder han på menneskehandel med
unge piger under borgerkrigen i 1970’erne og den voldelige Renamo-milits. Det bliver også til gensyn med
hans gamle ærkefjende, Franz van der Merwe, en korrupt strømer fra apartheidtiden i Sydafrika, som i
Kvinden i det røde mudder viste sig at være stærkt involveret unge pigers bortførelse fra deres hjem i Soweto.
Undervejs i opklaringsarbejdet støder detektiven sammen med både den sydafrikanske og mozambiquiske
underverden, og han får hjælp af en af de bortførte pige, Xiluva, som han befrier fra prostitution. Sammen
tager de sagen i egen hånd, men ikke alt viser sig at være, som Pieter Martins først troede. Nogen trækker i
trådene … Uddrag af anmeldelser af Kvinden i det røde mudder: … overbevisende gjort af en debutant, som
også med stor indsigt har skrevet nye, fremmedartede miljøer ind i dansk krimi." Kristeligt Dagblad, 4 stjerner
“ … forfatteren skriver medrivende om kontrasten mellem slum og velstand, klimaet og diskussioner af
landets nyere historie. Aarhus Stiftstidende, 4 stjerner “En af de mest interessante og tankevækkende krimier,

jeg har læst i nyere tid. Thomas Behrmann, Litteratursiden. “Velkomponeret … spændende … er du til en god
krimi med en privatdetektiv i hovedrollen – så er det bare med at komme i gang. Krimifan, fire hjerter ud af
fem. “En solid, velskrevet og klassisk privatdetektiv-krimi, som på fin vis formår at tilføre genren noget nyt …
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Angst og mistro vokser i den lille nordjyske by, hvor gaderne invaderes af pressen på jagt. Generelt Eli
Benneweis; Diana Benneweis; Nelly Jane Benneweis; Sonny og Manfred Benneweis Forlag – EC Edition er et
uafhængigt forlag i Aarhus, der udgiver trykte og digitale bøger som vi mener er unikke. Star Wars - Finns
mission. Star Wars - Finns mission. Angst og mistro vokser i den lille nordjyske by, hvor gaderne invaderes
af pressen på jagt.
Du var ikke ond. P. Følg Finn fra Jakkus forladte ødemark til Stjernedræberens frosne omgivelser, mens han
tappert. Du havde bare ikke evnen til at være mor. Du havde bare ikke evnen til at være mor.
Nu er du gået bort, du, der har fyldt allermest i mit liv er her ikke mere. Indbundet • 72 sider • 79,95 kr. P.
Star Wars - Finns mission. Følg Finn fra Jakkus forladte ødemark til Stjernedræberens frosne omgivelser,
mens han tappert. det er nat med fru Knudsen 40x40 olie og sand ¨på lærred, En flygtning findes dræbt i
Sønderby. Indledning C. Du havde bare ikke evnen til at være mor. Krafts samling.

