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Fire dages frist Nick Carter Hent PDF Et kort over hidtil ukendte og enorme olieforekomster i Mexico var
forsvundet. Var det faldet i hænderne på arabiske terrorister, der havde anbragt tredive miniatombomber i de
vigtigste storbyer i USA på grund af en trussel om eksportforbud? Eller havde guerillalederen Raimondo

Flores fået fingre i det og ville bruge det til at afpresse den mexicanske regering?

AXE‘s topagent, Nick Carter, fik kun fire dage til at finde det stjålne kort. Mislykkedes det, ville bomberne
blive sprængt …

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.

 

Et kort over hidtil ukendte og enorme olieforekomster i Mexico var
forsvundet. Var det faldet i hænderne på arabiske terrorister, der

havde anbragt tredive miniatombomber i de vigtigste storbyer i USA
på grund af en trussel om eksportforbud? Eller havde guerillalederen
Raimondo Flores fået fingre i det og ville bruge det til at afpresse

den mexicanske regering?

AXE‘s topagent, Nick Carter, fik kun fire dage til at finde det stjålne
kort. Mislykkedes det, ville bomberne blive sprængt …

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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