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Damoklessværdet Nick Carter Hent PDF Et notat, som indeholder formlen til et altudslettende nyt,
kernevåben bliver udbudt til salg i Monaco. Nick Carter bliver beordret dertil – men det gør ti andre landes

topagenter også på jagt efter uvurderlige hemmelighed.
I dette forrygende kapløb gælder der for Nick Carter om at holde sig foran konkurrenterne, men løbet bliver
til en blodig massakre. De andre landes agenter synes nemlig at være blevet enige om ét mål – og det er at få

ram på Nick!

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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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
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