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Stjernekrig Nick Carter Hent PDF En KGB-agent søger desperat friheden i Vesten. Hans kodeord er
Mayflower, og han er ikke en helt almindelig agent, for han sidder inde med hemmelige oplysninger om det

mest nedrige komplot, Kreml nogensinde har udtænkt.
Killmaster får til opgave at beskytte Mayflower mod russerne. Men russerne jager deres bytte lige fra
Mexicos støvede landeveje til salonerne på en luksusliner. Snart er Killmaster i farezonen, og frihedens

skæbne synes nær, da en russisk morder sætter fingeren på aftrækkeren …

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.

 

En KGB-agent søger desperat friheden i Vesten. Hans kodeord er
Mayflower, og han er ikke en helt almindelig agent, for han sidder
inde med hemmelige oplysninger om det mest nedrige komplot,

Kreml nogensinde har udtænkt.
Killmaster får til opgave at beskytte Mayflower mod russerne. Men
russerne jager deres bytte lige fra Mexicos støvede landeveje til
salonerne på en luksusliner. Snart er Killmaster i farezonen, og

frihedens skæbne synes nær, da en russisk morder sætter fingeren på
aftrækkeren …

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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