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Kreml-komplottet Nick Carter Hent PDF En fyrre år gammel drøm står foran sin virkeliggørelse. I Geneve

tales der for første gang om Tysklands genforening. Men der er kredse indenfor den hårde, stalinistiske kerne
i Kreml. Der ikke er villige ti at gå ind på dette, og AXE får håndgribelige beviser på, at der er planer om at
myrde den russiske chefdelegerede, inden en sådan aftale kan komme i stand. N3 får til opgave at infiltrere
selveste KGB for at afsløre disse mordere, der er parat til at kvæle planen i fødslen. 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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