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In mei verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers

Helen Fields – Perfecte dood

Al meer dan 20.000 exemplaren verkocht van Fields’

#1-bestsellerserie

 

Een seriemoordenaar heeft Edinburgh stevig in zijn greep,

zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van hebben.

Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers
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legt hij om door middel van gif, zodat deze langzaam

en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig besef van het gif

dat door hun bloedbaan stroomt.

Hoe sla je een moordenaar in de boeien als hij zich op de achtergrond

verborgen houdt? Deze moordenaar houdt ervan

zijn slachtoffers van een afstand te observeren. Callanach en

Turner staan deze keer echt voor een onmogelijke taak…

 

Over Perfecte prooi:

‘Haar schrijfstijl is donker, verwrongen en uiterst meeslepend.’
— Het Parool

 

‘Met de wat afstandelijke, eigenzinnige Callanach heeft ze een interessant
personage gecreëerd, waar ze nog wel een tijdje mee verder kan.’
— Gazet van Antwerpen

 

Over Perfecte resten

‘Prettig leesbare thriller, die speelt in de wereld van nu, met alle bijbehorende
zonden.’ 
— Nederlands Dagblad

‘Een goed bedacht en heerlijk gruwelijk verhaal, maar wel voor mensen met
een sterke maag’ 
— Friesch Dagblad

Helen Fields studeerde rechten en werkte

daarna meer dan tien jaar als advocaat in Londen.

Tegenwoordig runt ze samen met haar



echtgenoot een filmproductiemaatschappij

in Los Angeles, waar ze als scenarioschrijver

en producer werkzaam is. Ze voelt zich het

meest thuis in Schotland, waar de serie zich

afspeelt. Fields vindt het heerlijk om thrillers

te schrijven, ook vanwege haar ervaring als

strafrechtadvocaat. Haar favoriete personage

is Ava Turner.
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