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Ørkenhelvedet Nick Carter Hent PDF Den fanatiske syriske frihedshær, ledet af "Høgen", planlægger et kup
mod USA, der kan koste en million mennesker livet … til at begynde med. Nick Carter får dobbeltagenten
Miriam Kamel til at vise ham vejen til frihedshærens lejr i ørkenen. Hun er lige dygtig til krig og kærlighed

… men Nick Carter aner ikke, hvor han har hende. Under den kølige ørkenmåne oplever Killmaster et
nervepirrende slag. Hans israelske venner kalder ham "Lamodvovnik" … den hemmelige helgen. Men Nick
er stærkt på vej til at blive en død helgen … 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.

 

Den fanatiske syriske frihedshær, ledet af "Høgen", planlægger et
kup mod USA, der kan koste en million mennesker livet … til at
begynde med. Nick Carter får dobbeltagenten Miriam Kamel til at
vise ham vejen til frihedshærens lejr i ørkenen. Hun er lige dygtig til
krig og kærlighed … men Nick Carter aner ikke, hvor han har hende.
Under den kølige ørkenmåne oplever Killmaster et nervepirrende
slag. Hans israelske venner kalder ham "Lamodvovnik" … den
hemmelige helgen. Men Nick er stærkt på vej til at blive en død
helgen … 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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