
”Kate Quinn er en af de bedste inden for den historiske romangenre. Plottet er 
perfekt, tempoet tager pusten fra læseren, og sproget er levende og har den 
helt rigtige mængde detaljer. Fans af historiske romaner, spionromaner og 
nervepirrende drama vil elske hvert et øjeblik” –  BOOKPAGE

”En af årets bedste bøger. Plottet knitrer af spænding. Vi hepper på Charlie og 
Eve og jubler, når de triumferer” – NATIONAL PUBLIC RADIO

”Sikke en fascinerende fortælling. Og så at opdage atden er baseret på to rig-
tige kvinderskæbner, Louise de Bettignies og Alice Dubois. Jeg elsker en god 
historisk roman og denne er helt til toppen af listen" – GOODREADS

”Denne pageturner rummer både modige heltinder, skurke man elsker at hade 
og spørgsmål om liv og død. Quinns mangefacetterede historie og levende 
karakterer vil tiltale alle læsere” – LIBRARY JOURNAL 

”Jeg tror virkelig, du vil nyde denne spændende og tempofyldte fortælling om 
mod og forløsning i tiden efter Anden Verdenskrig”  – REESE WITHERSPOON

KATE QUINN er amerikansk forfatter og bor i det sydlige Californien. KODENAVN ALICE er hendes første roman på 
dansk.
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KODENAVN ALICE
En historisk pageturner baseret på den sande historie om kvindelige 
spioner under Første Verdenskrig. KODENAVN ALICE er udvalgt til Reese 
Witherspoons bogklub og en New York Times -bestseller.

Kate Quinn
1947. I en verden præget af efterveerne fra Anden Verdenskrig står den 
amerikanske collegepige Charlie St. Clair og er gravid, ugift og på nippet til 
at blive smidt ud af sin meget anstændige familie. Charlie klamrer sig samtidigt 
til et desperat håb, om at hendes elskede kusine Rose, som forsvandt under 
krigen i det nazi-besatte Frankrig, stadig er i live, så da Charlies mor slæber 
hende med til Europa for at få ordnet hendes ”lille problem”, stikker 
hun af til London, fast besluttet på at finde ud af, hvad der skete med den 
kusine, hun elsker som en søster.

1915. Den Store Krig er ét år gammel, og Eve Gardiner brænder for at bidrage i 

kampen mod tyskerne. Det får hun chancen for, da hun rekrutteres som spion 
og sendes ind bag fjendens linjer i det besatte Frankrig, hvor hun oplæres af 
spionernes dronning med kodenavnet Alice, som styrer et omfattende netværk 
af hemmelige agenter lige for næsen af fjenden. 

30 år senere bor Eve i et forfaldent hus i London, ensom og fordrukken, 
hjemsøgt af det bedrag, der endte med at flå Alice-netværket i stumper og 
stykker. Lige indtil en ung, amerikansk pige braser ind i hendes hus og taler 
om en person, hvis navn Eve ikke har hørt i årtier. Det sender dem begge ud 
på en farlig færd efter sandheden.




