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Dana Smit schreef een ijzersterke psychologische thriller
gebaseerd op haar eigen ervaringen als criminal profiler. Zonder
schuld verschijnt op 2 mei.
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Dana is pas 32 jaar en heeft nu al een indrukwekkend cv. Ze debuteert dit jaar als schrijver met

een heerlijke pageturner en daarnaast heeft ze gewerkt als rechercheur bij de Londense politie,

is ze actrice en heeft ze een modellencarrière achter de rug. Voor haar thriller Zonder schuld

haalde ze inspiratie uit haar eigen leven en loopbaan.

 

De Haarlemse verhuisde ongeveer tien jaar geleden voor een studie profiling naar Londen,

waar ze nog steeds woonachtig is. Ze vond dit vakgebied ontzettend interessant omdat er

verschillende disciplines (en vooral psychologie) gebruikt en gecombineerd worden om

misdaden op te lossen en te voorkomen.

 

Inmiddels heeft ze een bachelor in criminologie en een master in forensische

psychologie. Ze verdiepte zich in de wetenschappelijke onderbouwingen van profiling-

technieken en in geographical profiling (waarvoor ze onderzoek deed naar de locaties van

terroristische aanslagen). Na haar studie kon ze gelijk als detective aan de slag bij de

Londense politie. Veel van deze theorie- en praktijkervaring heeft ze in haar boek verwerkt,

onder meer hoe je als rechercheur een plaats delict betreedt, de interviewtechnieken, haar

ervaringen als vrouw in een door mannen gedomineerd vakgebied en haar kennis van een kant

van de samenleving die je over het algemeen nooit ziet.

 

Dana beschrijft haar personages levendig, realistisch en met veel diepgang. Als actrice heeft ze

geleerd dat haar eigen levenservaringen en emoties haar kunnen helpen om zich in te leven in

een personage. Bij het schrijven van haar thriller heeft ze dit kunnen toepassen. Hazel staat

dicht bij Dana. Allebei denken ze na over bijvoorbeeld relaties en hebben ze bedenkingen

daarover, over je plek in de hedendaagse samenleving als vrouw die haar carrière voorop zet, en

over je kwetsbaar opstellen in een harde (politie)wereld. Julius is echter compleet het

tegenovergestelde en het schrijven vanuit zijn oogpunt was voor Dana een bevrijding.

 



Het belangrijkste wat ze wil overbrengen is dat situaties niet zo zwart-wit zijn als we denken.

Niemand pleegt van de ene op andere dag een misdaad. Er gaat veel aan vooraf en het is vaak al

te laat wanneer de politie erbij betrokken raakt. In Zonder schuld kaart ze deze

maatschappelijke vraagstukken ook aan, bijvoorbeeld dat een bepaald gedrag verschillende

consequenties kan hebben, afhankelijk van iemands achtergrond. Wat bij de rijkere mensen

bejubeld wordt, wordt bij de armere mensen algauw afgestraft. Iets wat voor Dana pijnlijk

duidelijk werd toen ze haar ervaringen als rechercheur vergeleek met die in de

modellenwereld. Daarom vindt ze het zo belangrijk dat de politiepraktijken in het boek op de

waarheid gebaseerd zijn, een realistische afspiegeling.

 

Zonder schuld is het eerste deel uit de Hazel Kramer-reeks.

Video Dana (Zonder Schuld)

https://vimeo.com/662028197/9d3d06681b


Profiler Hazel Kramer wordt op een ochtend gebeld door Adam Palmer – inspecteur bij de

Londense politie, die haar hulp vraagt bij een uitzonderlijke moordzaak. Het slachtoffer en de

plaats delict zijn bedekt met afval en alle sporen van de dader zijn gewist. Het doet Hazel

denken aan een zaak uit het verleden en ze neemt contact op met Julius Bell – een

meedogenloze advocaat. Hij stemt toe te helpen, maar onder één voorwaarde: hij wil bij de zaak

betrokken blijven.

De tijd dringt, er worden meer moorden gepleegd en de leugens stapelen zich op. Julius, Adam

en Hazel gaan op zoek naar de dader, maar langzaam komt Hazel erachter dat niemand de

volledige waarheid spreekt, ook Julius en Adam niet. Ze staat er alleen voor. Als ze vervolgens

ook twee dagen uit haar eigen geheugen kwijtraakt slaat de twijfel toe, kan ze zichzelf niet eens

meer vertrouwen? Ze moet alles op alles zetten om de zaak op te lossen en haar reputatie te

redden; lukt het haar de moordenaar te vinden, en ten koste van wie?
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Zonder schuld van Dana Smit is een ontdekkingstocht door de menselijke geest, van goed tot

kwaad, langs de soms dunne lijn die de twee scheidt. Waar ligt jouw grens als je tot het uiterste

wordt gedreven?

Neem voor meer informatie, interview-verzoeken en/of een recensie-exemplaar

contact op met:
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