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et detektivbureau i Afrika ved foden af Kgale Hill.´

Således begynder den første af en række bøger om en omfangsrig, retsindig og handlekraftig afrikansk dame
og hendes lille bureau.

Precious Ramotswes far efterlader hende i fædrenearv en kvægbestand, som indbringer en pæn lille salgssum,
for hvilken hun køber sig et lille hus i udkanten af Botswanas hovedstad Gaborone. Så slår hun et skilt op

med ordlyden:

Damernes Detektivbureau nr. 1 private forespørgsler behandles fortroligt garanteret tilfredshed for alle parter
personlig betjening ved indehaveren selv

Med skrivebord, telefon og tepotte til brygning af den uundværlige rooiboshte samt en lille hvid varevogn af
ældre dato er hun snart klar til at modtage klienterne.

Mma Ramotswes ven og beundrer, den fortræffelige mekaniker mr. J.L.B. Matekoni, indehaver af
automobilværkstedet Speedy Moters, holder hendes lille varevogn i køreklarstand. Snart ansættes en sekretær,
nyeksamineret fra Botswanas sekretærakademi med topkarakteren 97% i maskinskrivning, den ihærdige,

ambitiøse og loyale Mma Makutsi, og inden længe avancerer hun til damedetektivassistent.
Disse tre hovedpersoner udgør den faste kerne i romanerne, som fører læseren rundt i alle samfundslag i og
omkring Gaborone, ind i Kalaharis ørkenlandskaber og over grænsen til Botswanas nabolande i det sydlige

Afrika.
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