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Sammensværgelsen Nick Carter Hent PDF På sit dødsleje får Tito at vide, at hans regering og politi er blevet
infiltreret af stalinister, som pønser på at tage magten i Jugoslavien straks efter hans død. Kun én mand tør

Tito henvende sig til – sin gamle ærkefjende Ankevic
Denne henvender sig til Nick Carter og beder ham om hjælp. Carters eneste kontrakt er Ankevics smukke
datter Katrina, som hader efterretningsfolk i almindelighed og Nick Carter i særdeleshed. Tvunget til at

samarbejde drager de to ud på en dramatisk og livsfarlig ekspedition …

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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eneste kontrakt er Ankevics smukke datter Katrina, som hader
efterretningsfolk i almindelighed og Nick Carter i særdeleshed.
Tvunget til at samarbejde drager de to ud på en dramatisk og

livsfarlig ekspedition …

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
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