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I varetægt Louis Klostergaard Hent PDF “I varetægt” er tredje bog i serien om den sorte sydafrikanske
privatdetektiv Pieter Martins. De to første er Kvinden i det røde mudder og Marionetdukken. Alle tre bøger i

serien foregår i forfatterens fødeland Sydafrika.

Pieter Martins er varetægtsfængslet efter, at han skød og dræbte sin gamle ærkefjende Franz van der Merwe. I
fængslet funderer han over sin skæbne, sit liv og sin forhistorie med van der Merwe, som har ledt frem til den
aktion eller hævn, han besluttede sig for endelig at fuldføre i Marionetdukken, da van der Merwe endnu en

gang havde kostet en, han elskede, livet.

Om Kvinden i det røde mudder

“Spændende dansk roman går tæt på magt og kriminalitet i Sydafrika.” 4 stjerner Kristeligt Dagblad

“… skrevet med et stort sprogligt overskud, ikke mindst med charmerende sarkasme og humor … han 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,
Krimimessen.

Om Marionetdukken

“Lige så gennemført og velskrevet som forgængeren. Det er en privatdetektivroman af den klassiske slags …
Klostergaard mestrer genren og formår samtidig at skildre Afrika, så man sanser kontinentet ud mellem

siderne”. Bibliotekerne

“Er skrevet i en befriende humoristisk tone … sproget er helt fantastisk … spændende krimi og
hjerteskærende i sin fortælling om handlede piger til prostitution”. Bogblogger

“Det er spændende læsning både som krimi og som en roman, hvor forholdene i Sydafrika spiller kraftigt ind
i såvel beskrivelserne som handlingen.” Krimifan.
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