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På et hængende hår Nick Carter Hent PDF En AXE-agent var blevet dræbt i Skotland, og Nick Carter blev
bedt om at finde ud af, hvad der var sket.

Efterretningsverdenens uskrevne love krævede øje for øje og tand for tand …
Men det, N3 fandt ved sin ankomst, var tusind gange vigtigere end at hævne en kammerats død. En djævelsk
plan var under udvikling, som skulle give planlæggerne i Kreml det fulde herredømme over England. Ingen

anden end N3 ville kunne stoppe den faretruende udvikling.
Men det måtte gøres på en måde, så offentligheden aldrig ville få kendskab til det …

Nick Carter-Killmaster er en samling hårdtslående spionromaner, hvor spændingen er i højsædet. De 261
bøger er skrevet af forskellige forfattere under det fælles pseudonym Nick Carter, som også er navnet på
bogens hovedperson, agent N3 for det amerikanske spionbureau, AXE. Nick Carter er lige så dygtig til at

jagte forbrydere, som han er til at forføre damer, og bøgerne er sprængfyldt med action.

 

En AXE-agent var blevet dræbt i Skotland, og Nick Carter blev bedt
om at finde ud af, hvad der var sket.

Efterretningsverdenens uskrevne love krævede øje for øje og tand for
tand …

Men det, N3 fandt ved sin ankomst, var tusind gange vigtigere end at
hævne en kammerats død. En djævelsk plan var under udvikling,
som skulle give planlæggerne i Kreml det fulde herredømme over
England. Ingen anden end N3 ville kunne stoppe den faretruende

udvikling.
Men det måtte gøres på en måde, så offentligheden aldrig ville få

kendskab til det …

Nick Carter-Killmaster er en samling hårdtslående spionromaner,
hvor spændingen er i højsædet. De 261 bøger er skrevet af

forskellige forfattere under det fælles pseudonym Nick Carter, som
også er navnet på bogens hovedperson, agent N3 for det amerikanske

spionbureau, AXE. Nick Carter er lige så dygtig til at jagte
forbrydere, som han er til at forføre damer, og bøgerne er

sprængfyldt med action.
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