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Tre dages frist Nick Carter Hent PDF "Der sås et pludseligt ildglimt, braget var overvældende, og chokbølgen
kastede mig omkuld. Henne ved døren – sidedøren til gaden – styrtede loftet sammen. Døren blev fundet et

godt stykke fra ambassaden, fik jeg senere at vide. Altså resterne af den."

Nick Carter – bedre kendt som the Killmaster – er endnu engang sendt ud i statens tjeneste, og skal på under
femten minutter identificere og neutralisere en potentiel trussel til et højt profileret ambassadearrangement.

Det lykkes kun delvist, og efterlader spørgsmålet om hvorfor og hvad der er på spil.

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.

 

"Der sås et pludseligt ildglimt, braget var overvældende, og
chokbølgen kastede mig omkuld. Henne ved døren – sidedøren til

gaden – styrtede loftet sammen. Døren blev fundet et godt stykke fra
ambassaden, fik jeg senere at vide. Altså resterne af den."

Nick Carter – bedre kendt som the Killmaster – er endnu engang
sendt ud i statens tjeneste, og skal på under femten minutter

identificere og neutralisere en potentiel trussel til et højt profileret
ambassadearrangement. Det lykkes kun delvist, og efterlader

spørgsmålet om hvorfor og hvad der er på spil.

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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