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När Markos föräldrar dödades av bankrånare svor han att hämnas. Nu bor han hos gruppen Gamma som jagar
brottslingar.Marko är agent hos Gamma. Nu har det blivit dags för hans tredje uppdrag. Han ska äntra ett

skepp där besättningen tagits som gisslan av pirater. Men när Marko kommer ombord upptäcker han att något
är fel. Det är inte besättningen som är inlåst.Detta är tredje boken om Marko. Lättlästa böcker från Nypon är

ofta något kortare, har alltid ett lättare språk och ett innehåll anpassat för den tänkta läsarens ålder.

Serietitel Marko hemlig agent Scorpio. Markerad betygsstjärna . Jungle Jim av Don Moore och Alex
Raymond som startade 1934 är i stort sett i avsaknad av tydligt avgränsade och namngivna episoder varför
det finns behov av en Jungle Jim episodguide.Det finns dock ett tydligt undantag The Ghost of Java Sea som
började 20 mars 1938 och pågick till den 14 augusti 1938.Dessförinnan hade också episoden The Purple

Triangle från 5 april till 1.

Är Agent

Nu bor han hos gruppen Gamma som jagar brottslingar. Marko hemlig agent del 3 Läsålder 912 år Antal sidor
35 Utgivningsdatum Förlag Nypon förlag Översättare Hans Peterson Originaltitel Scorpio Mission 3 Pirater
IllustratörFotograf Andreas Erstling Dimensioner 200 x 150 x 10 mm Vikt 196 g SAB Hcg ISBN 71864 .
Kapitel 1 och 2 Hemlig agent och En giftpil Frågor på raden Du kan läsa och hitta svaret i texten. Pirater

ombord. Pirater ombord. Lund är hemlig agent. Utgivningsdatum. Marko hemlig agent Pirater ombord Benni
Bødker 129 kr. Nu har det blivit dags för hans fjärde uppdrag. Nu bor han hos gruppen Gamma som jagar
brottslingar. Hur blir Marko av med männen som jagar honom? Frågor mellan raderna Du måste tänka efter
när du har läst texten. grävbin 13672 politiken 13673 första 13674 agent 13675 hotel . Köp boken Marko

hemlig agent Pirater ombord av Benni Bødker ISBN 72281 hos Adlibris. Nikolai på väg . Del 13 av 13 Pippi
går ombord.
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