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Het nieuwe deel van de Luc Callanach-serie

Perfecte misdaad van Helen Fields

Een geweldige reeks.
— VN Detective en Thrillergids

Stephen Berry staat op het punt van een brug af te springen; op het laatste moment weet een

psycholoog hem ervan te weerhouden. Een week later wordt Stephen dood aangetroff en

onderaan een klif. Inspecteur Luc Callanach en hoofdinspecteur Ava Turner onderzoeken of hij

zelf sprong, of dat hij over de rand is geduwd… Als ze dieper graven, ontdekken ze meer zaken

waar een luchtje aan zit – een vrouw die dood in bad werd aangetroffen, een man die door

elektrocutie om het leven is gekomen. Het lijkt of iemand deze sterfgevallen zorgvuldig heeft

uitgedacht. Callanach en Turner hebben geen idee hoe dicht ze zich bevinden bij de

moordenaar, die met elke moord overmoediger wordt…
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Al meer dan 40.000 exemplaren verkocht van de serie!

Lof voor de Luc Callanach-reeks

‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ – Trouw

‘Een must-read voor lezers die houden van donker, dodelijk, griezelig en aangrijpend.’ – Het

Parool

‘Helen Fields schrijft donkere, harde thrillers, die de grenzen van de gemoedsrust aftasten. 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 prooi

‘Helen Fields is top.’ – Hebban

Helen Fields studeerde rechten, werkte daarna meer dan tien jaar als advocaat in Londen en

runde samen met haar echtgenoot een filmproductiemaatschappij in Los Angeles.

Tegenwoordig woont ze in Engeland. De serie met Luc Callanach en Ava Turner in de hoofdrol

is inmiddels vertaald in zestien talen. Perfecte misdaad is het vijfde deel in de Luc Callanach-

serie.
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