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Skorpionens vennekreds Nick Carter Hent PDF Nick Carter ved, at KGB har kaldt verdens førende

terroristledere sammen til konference. Det er et møde, han gerne vil være med til – problemet er blot, at ingen
ved, hvor det vil finde sted. Men inden for spionfaget bruges alle midler, og ved hjælp af en blændende smuk

kvindelig dobbeltagent og en våbensmugler beviser N3, at der findes mere en én måde at skaffe sig en
indbydelse til selv den mest eksklusive – og dødbringende – vennekreds. 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.

 

Nick Carter ved, at KGB har kaldt verdens førende terroristledere
sammen til konference. Det er et møde, han gerne vil være med til –
problemet er blot, at ingen ved, hvor det vil finde sted. Men inden
for spionfaget bruges alle midler, og ved hjælp af en blændende

smuk kvindelig dobbeltagent og en våbensmugler beviser N3, at der
findes mere en én måde at skaffe sig en indbydelse til selv den mest
eksklusive – og dødbringende – vennekreds. 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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