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Dommedagsbomberne Nick Carter Hent PDF Genialt konstruerede dommedagsbomber er skjult i USA‘s
storbyer, og én er gemt i Moskva – og de vil ikke blive stoppet, medmindre USA overgiver sig. Bag

komplottet står en udbrydergruppe af magtgale, sadistiske russere og et sindssygt amerikansk atomgeni,
Warnow, der har den elektroniske fjerndetonator indopereret i sit hjerte. Hvis han dør, eksploderer samtlige

bomber! Dette ved Nick Carter, der er sat på opgaven, ikke – han ved blot, at han skal dræbe Warnow hurtigst
muligt. 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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