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Spionjagten Nick Carter Hent PDF En mestertyv bryder et pengeskab op i en villa i Spanien og finder et
bytte, der langt overstiger hans vildeste drømme: en liste over det amerikanske efterretningsvæsens

hemmelige agenter i Europa. Det er en skat, som KGB vil gøre alt for at få fingre i. Forbrydere, mordere og
skønne kvinder bliver inddraget og efterlader et blodigt spor fra Rom til Madrid. Dette spor bliver ikke

mindre blodigt, da KGB slipper deres sindssyge dræber Tony Lucchi løs. Der findes kun én, der kan forhindre
den tophemmelige liste i at falde i de forkerte hænder: Nick Carter, AXE‘s superagent. En hensynsløs jagt

begynder …

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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