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Alias Emma

van Ava Glass

Homeland meets Hunted in deze razendsnelle thriller.

Een geheime missie in nachtelijk Londen. Zal ze het redden voor de zon opkomt?

Alles aan Emma Makepeace is nep, zelfs haar naam. Ze heeft net de training tot geheim agent

afgerond en wordt meteen in het diepe gegooid met een belangrijke missie: Emma moet

Michael Primalov, de zoon van Russische dissidenten, van de ene kant van Londen naar de

andere kant begeleiden om hem in veiligheid te brengen. Russische spionnen zitten hem op de

hielen.
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De Londense surveillancecamera’s zijn gehackt door de Russische overheid en Emma moet alles

op alles zetten om uit beeld te blijven, elke straathoek en elk steegje wordt in de gaten

gehouden. Het openbaar vervoer en taxi’s moeten ze vermijden. Pinpassen kunnen ze niet

gebruiken.

Emma heeft twaalf uur de tijd om haar missie te voltooien. Wanneer haar contactpersoon

ineens onbereikbaar is, kan ze niemand meer vertrouwen. Eén verkeerde beweging kan voor

zowel Emma als haar beschermeling de dood betekenen…

Ava Glass is een pseudoniem van een Britse schrijfster. Eerder werkte ze voor de Britse

overheid en dit vormde de inspiratie voor deze thriller. Glass woont met haar partner in het

zuiden van Engeland. Alias Emma is het eerste deel van een serie.

“ALIAS EMMA is one of those wonderful thrillers that you read in a day and know you’ll

remember for years. Emma Makepeace is a worthy heir to the James Bond mantel” - James

Patterson

“[A]n enthralling, unputdownable read, with a breakneck pace and a premise that sometimes

felt all too plausible” - Elizabeth Kay

“A thrilling read, with brilliantly likeable protagonists, nonstop heart-pumping action, and

multiple twists and turns. I could not have loved it more!” - Lisa Jewell

 

“Turbo-charged pacing, vivid sense of place, and unforgettable characters add up to a Thriller

with a capital T” - Jonathan Kellerman

 

“A breathless race across London. The pace never lets up before a heart-stopping conclusion” -

Robert Gold

 

“I thoroughly enjoyed this fast-paced, action-packed thriller. Move over, James Bond – there’s

a new hero in town, and she’s fantastic” - Karen Cleveland
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