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Den Hemmelige By Kirsten Sonne Harild Hent PDF De havde begge hørt det. Lyden af skridt i gruset
udenfor. Det lød, som om de styrede direkte hen mod indgangen til museet. "Tante Mis, åh nej! Låste du efter
os?" hviskede Emmy, mens Frederik fik proppet de to bunker ind på hylden igen uden at tjekke, om de kom
ind i den rigtige rækkefølge. Han rystede let på hovedet, mens han gjorde tegn til, at hun skulle gå ind i
køkkenet til Hannibal. Selv prøvede han at få skabet lukket. I samme øjeblik splintredes en rude, og en

brøkdel af et sekund efter fulgte lyden af noget stort og tungt, der landede på gulvet. Bang! Det var ikke tante
Mis, der var kommet...

De Underjordiske! Hvem tror på dem i dag? Emmy og Frederik, som er 11 og 12, gør i hvert fald ikke. Indtil
denne sommer på Bornholm, hvor de møder hinanden og måske kommer på sporet af Den Hemmelige By.
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