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Hadets ø Nick Carter Hent PDF Efter mange års blodig kamp ser det endelig ud til, at der vil blive fred

mellem grækerne og tyrkerne på Cypern. Men da tre af fredsforhandlingernes nøglepersoner pludselig bliver
dræbt, bryder kampene atter ud på Middelhavsøen. AXE's topagent, Nick Carter, bliver sat på sagen, og han

kommer snart på sporet af en af verdens farligste lejesoldater, Drago Vain. Vain har med støtte fra den
italienske mafia iscenesat et djævelsk plot, og antallet af dræbte vokser hurtigt. Vain skal stoppes for enhver

pris, og det er kun agent N3, der kan gøre det. 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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kampene atter ud på Middelhavsøen. AXE's topagent, Nick Carter,
bliver sat på sagen, og han kommer snart på sporet af en af verdens

farligste lejesoldater, Drago Vain. Vain har med støtte fra den
italienske mafia iscenesat et djævelsk plot, og antallet af dræbte

vokser hurtigt. Vain skal stoppes for enhver pris, og det er kun agent
N3, der kan gøre det. 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
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til at jagte forbrydere, som han er til at forføre damer, og bøgerne er
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