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Skyggejagten Nick Carter Hent PDF En sovjetisk agent hopper af, og dermed starter en forrygende jagt
gennem alle større hovedstæder i Europa. Nick Carter står over for et net af intriger, og det eneste spor er den

række lig, som russerne spreder om sig.

AXE‘s topagent, Nick Carter, får til opgave at finde en hemmelig liste over KGB-agenter, som har infiltreret
Vesten, og det fører ham ud i et dødsensfarligt skyggespil, hvor alle kæmper mod alle. Her gælder ingen

regler, og den, der fejler, dør!

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 sovjetisk agent hopper af, og dermed starter en forrygende jagt
gennem alle større hovedstæder i Europa. Nick Carter står over for et
net af intriger, og det eneste spor er den række lig, som russerne

spreder om sig.

AXE‘s topagent, Nick Carter, får til opgave at finde en hemmelig
liste over KGB-agenter, som har infiltreret Vesten, og det fører ham
ud i et dødsensfarligt skyggespil, hvor alle kæmper mod alle. Her

gælder ingen regler, og den, der fejler, dør!

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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