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Helen Fields

Perfecte moord
Het zesde deel van de verslavende en goed besproken Luc Callanach-serie.

Een geweldige reeks.
— VN Detective en Thrillergids

Bart Campbell weet dat de kans klein is dat hij dit overleeft. Al uren zit hij opgesloten in een

container. Hij kan zich niet meer precies herinneren wat er is gebeurd, wel dat hij is gedrogeerd

en in Edinburgh is ontvoerd. Zeker is dat hij zich nu op een containerschip bevindt. Wat hij niet

weet, is dat hij onderweg is naar Frankrijk, waar hem een gruwelijk lot wacht.
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Ava Turner en Luc Callanach werken ieder aan hun eigen zaak, totdat blijkt dat de mensen die

naar Frankrijk worden vervoerd, worden geruild tegen mensen die naar Schotland worden

verhandeld. Er staan mensenlevens op het spel en het is aan Luc en Ava om ze te redden.

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 moord is het zesde deel in de Luc Callanach-

serie. Thrillzone riep Perfecte stilte uit tot beste vertaalde thriller van 2021.

Uitstekende thriller. (4 sterren)
— VN Detective en Thrillergids over Perfecte stilte (#4)

Wie de reeks over beide politiemensen nog niet kent, moet daar heel snel
verandering in brengen. (4 sterren)
— VN Detective en Thrillergids over Perfecte misdaad (#5) 

Een bijzonder aangenaam team speurders.
— Trouw Letter & Geest

Rustig ademhalen bij deze thriller is er niet bij, je belandt direct in een
wervelstorm.
— Vriendin over Perfecte prooi (#2)

Wederom een thriller die huiveringwekkend is, die je niet weg kan leggen…
Wat een fantastisch boek is Perfecte misdaad van Helen Fields!
— Pingelieër over Perfecte misdaad (#5)  

Boekverkopers over de Luc Callanach-serie:

Wat een geweldige reeks.
— Jacqueline, boekhandel Het Paard van Troje, Goes



Voor de echte thrillerlezer is de serie zeer de moeite waard.
— Oscar, boekhandel Los, Bussum

Absoluut een aanrader voor lezers van spannende boeken.
— Angelina, Bruna, Ouddorp
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