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Den grønne ulv Nick Carter Hent PDF Nick Carter udfører den opgave, han er blevet sat på, men der er
mange ubesvarede spørgsmål. Hvorfor forfølges han af to israelske agenter? Er den smukke, irske pige ven
eller fjende? Hvad foregår der bag kulisserne i det amerikanske olieselskab i Dubai? Hvem står bag den
hemmelige hær i ørkenen? Hvilken rolle spiller CIA?
Først da den fulde sandhed går op for Nick Carter, kan han forhindre sine fjender i at bringe deres plan til
udførelse – en plan om at forandre den politiske balance i verden ...
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 udfører den opgave, han er blevet sat på, men der er
mange ubesvarede spørgsmål. Hvorfor forfølges han af to israelske
agenter? Er den smukke, irske pige ven eller fjende? Hvad foregår
der bag kulisserne i det amerikanske olieselskab i Dubai? Hvem står
bag den hemmelige hær i ørkenen? Hvilken rolle spiller CIA?
Først da den fulde sandhed går op for Nick Carter, kan han forhindre
sine fjender i at bringe deres plan til udførelse – en plan om at
forandre den politiske balance i verden ...
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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