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Kate Quinn , amerikansk forfatter, der har
skrevet en lang række historiske romaner.
Oversat til dansk er Kodenavn Alice. Baseret
på en sand historie om kvindelige
spioner under Første Verdenskrig.
Jægerinden om de legendariske Night Witches
– et kvindeligt natbomberegiment, der skabte
kaos for den tyske fjende på Østfronten.
 Kate Quinn bor i San Diego.
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1939, December
England gør sig klar til at kæmpe mod nazisterne. 
Tre meget forskellige kvinder med hver deres talent tager til den
mystiske landejendom Bletchley Park, hvor nationens skarpeste
hjerner optrænes til at bryde de tyske militærkoder. 
Men krig, tab og det ekstreme hemmelighedskræmmerier
kommer mellem de tre kvinder. 

 1947
Da det kongelige bryllup mellem prinsesse Elizabeth og prins
Philip sætter hele England på den anden ende, bliver de tre
tidligere kollegaer genforenet af et mystisk, kodet brev. Koden til
det ligger begravet i det gamle bedrag, der
ødelagde deres tætte venskab og spærrede den ene af
kvinderne inde på en sindssygeanstalt.
 
En mystisk forræder er trådt frem af skyggerne fra deres fortid
på Bletchley Park, og nu må Osla, Mab og Beth genoplive deres
gamle alliance og knække en sidste kode sammen. 
Men for hvert kronblad, de fjerner fra rosenkoden, kommer faren
– og deres virkelige fjende – tættere på.

 
Romanen også giver et meget charmerende portræt af netop afdøde

prins Philip som ung søofficer.
 
 

Bogen er solgt til filmatisering til holdet bag The imitation Game 
(historien om Alan Turing spillet af Benedict Cumberbatch)
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