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I åratal har Mma Ramotswe och Mma Makutsi på Damernas detektivbyrå hjälpt människor att reda ut sina
problem. Men när de kontaktas av Susan, en kanadensisk kvinna som vill hitta tillbaka till livet hon lämnade i
Botswana för trettio år sedan, sätts deras vänskap på prov.
Med endast ett suddigt foto till hjälp försöker de hitta Susans barnflicka, Rosie. I uppdraget ingår även att
hitta det hus som familjen bodde i. Men att efter så lång tid avgöra vem som är den riktiga Rosie och vilket
som är det rätta huset är inte det lättaste och inte blir det bättre av att de båda kvinnliga detektiverna har olika
teorier, uppfattningar och tillvägagångssätt i jakten på sanningen. Precious och Grace är den sjuttonde delen i
den charmiga och bästsäljande serien om Damernas detektivbyrå en mysig feelgoodhistoria fylld av intriger
och laddad med botswansk sommarhetta. En skildring av hur en djupdykning i det förflutna ibland kan vara
det enda sättet att möta framtiden.
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