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Katastrofen venter Nick Carter Hent PDF Da en af De forenede Staters missilbevæbnede atom-ubåde bliver

kapret, er det kun naturligt, at Nick Carter træder til. Men mens han sporer ubåden på dens færd mod
Sovjetunionen, gør en række dødsfald og dødsensfarlige attentatforsøg mod ham selv det klart, at der står
mere på spil, end man umiddelbart kan få øje på … Anført af en fanatisk galning er en flok terrorister opsat
på at få startet en 3. verdenskrig. Det må blive N3, der skal standse dem med alle til rådighed stående midler,

før de forvandler jorden til en rygende ruinhob … 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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dødsfald og dødsensfarlige attentatforsøg mod ham selv det klart, at
der står mere på spil, end man umiddelbart kan få øje på … Anført af
en fanatisk galning er en flok terrorister opsat på at få startet en 3.
verdenskrig. Det må blive N3, der skal standse dem med alle til
rådighed stående midler, før de forvandler jorden til en rygende
ruinhob … 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
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