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Marionetdukken Louis Klostergaard Hent PDF Marionetdukken er den selvstændige fortsættelse til Louis
Klostergaards første krimi, Kvinden i det røde mudder. Vi møder igen privatdetektiv Pieter Martins fra

Hillbrow, Johannesburg, der var sort politibetjent under Sydafrikas apartheidstyre.

Pieter Martins får en opgave for en alfons, der har mistet en af sine ’piger’. 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.

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 …
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