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Spionagenterne og smuglerbåden Anne Mette Asp Hent PDF Victor kiggede på sin mobiltelefon. "Ingen
beskeder fra Mads. Så må vi hellere gå om bord."

Han virkede nervøs. Vi så kort på hinanden. Jeg tog mig sammen og sagde så fast, jeg kunne:
"Ja, lad os skynde os, så vi kan få det overstået."

Min bror kastede et hurtigt blik omkring sig, hvorefter han klatrede over rælingen. Han rakte en hånd tilbage
mod mig, og snart stod vi begge to på dækket.

Niki og Victor er på sommerferie hos deres mormor. Mens de er nede ved havnen for at se på både, får de
mistanke om, at der foregår noget, der ikke er helt lovligt, og de beslutter sig for at undersøge det nærmere.
Spionagenterne er i aktion igen, og da en gammel mand pludselig forsvinder sporløst, begynder det at blive

farligt.

Dette er andet bind i serien "Spionagenterne".

Om forfatteren:

ANNE METTE ASP er født 1966) er uddannet organist fra musik- konservatoriet i København og har
desuden taget en bachelor i teologi. Hun har skrevet historier, fra hun var 8 år gammel og har en særlig

passion for spænding og fantasy. Andre udgivelser i serien: Spionagenterne og jagten på Mads
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