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Missilterror Nick Carter Hent PDF AXE-agent Nick Carter havde aldrig haft en smukkere eller mere

dødsensfarlig fjende. Han anede ikke, at Raina var flygtet fra fængslet og nu kun havde ét formål her i livet –
at dræbe ham på den mest grusomt tænkelige måde. For at nå sit mål havde hun slået sig sammen med to
andre, og i fællesskab ville de ikke alene dræbe, men også bringe verden ud i en atomkrig – hvis ikke Nick

Carter nåede at stoppe dem. 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.

 

AXE-agent Nick Carter havde aldrig haft en smukkere eller mere
dødsensfarlig fjende. Han anede ikke, at Raina var flygtet fra

fængslet og nu kun havde ét formål her i livet – at dræbe ham på den
mest grusomt tænkelige måde. For at nå sit mål havde hun slået sig
sammen med to andre, og i fællesskab ville de ikke alene dræbe, men
også bringe verden ud i en atomkrig – hvis ikke Nick Carter nåede at

stoppe dem. 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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