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Beboerne i de små franske atlanterhavs havne kaldte dem ”Spøgelses-sejlerne”.

Deres sejlbåde blev ganske stille udrustet, hvorefter de stak til havs og var væk i uger eller måneder;  --  men
vendte lige så stille tilbage.

De var bemandede med tyskere .
Hvad var det, der foregik?
Hvor sejlede de hen?

Var det bare soldater på orlov efter lang og farefuld frontindsats, og som frejdigt sejlede rundt, hvor engelske
flådeenheder eller fly kunne se dem?

Ingen anede, at disse beslaglagte franske fiskerbåde eller lystfartøjer var bemandet med civilister.
Ingen kunne forestille sig, at de alle var en del af den tyske kontraspionage, og at de kun pro-forma tilhørte

den tyske ’Kriegsmarine’.
Ingen anede, at de i virkeligheden sejlede af sted for at landsætte spioner på de fjerneste kyster på jorden.

På månedlange ture, hvor de måtte kæmpe mod det brusende hav, lykkedes det at løse opgaven.
Og som toppen af historien: Royal Navy nægtede efter krigen at tro på, at det nogensinde havde fundet sted.

 
Med autentiske rapporter som baggrund har den franske forfatter SAINT–LOUP bragt disse ukendte

begivenheder frem i lyset.
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