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Blodigt ultimatum Nick Carter Hent PDF Ved et blodigt terrorangreb på atomkraftværket ved Comanche
Point mistede ikke blot fjorten mennesker livet, men hele den vestlige verden blev rystet i sin grundvold.
Terroristerne havde ikke blot gennembrudt kraftværkets sikkerhedssystem, der var blevet anset for at være
vandtæt, men de havde også stjålet plutonium nok til at sprænge New York, London eller Tel Aviv i luften.
Det bliver en sag for Nick Carter – AXE‘s topagent – at spore terroristerne gennem La Paz‘ baggader og
Bolivias uvejsomme bjerge – ikke blot en livsfarlig jagt, men også et kapløb med tiden. 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.

 

Ved et blodigt terrorangreb på atomkraftværket ved Comanche Point
mistede ikke blot fjorten mennesker livet, men hele den vestlige
verden blev rystet i sin grundvold. Terroristerne havde ikke blot

gennembrudt kraftværkets sikkerhedssystem, der var blevet anset for
at være vandtæt, men de havde også stjålet plutonium nok til at

sprænge New York, London eller Tel Aviv i luften. Det bliver en sag
for Nick Carter – AXE‘s topagent – at spore terroristerne gennem La
Paz‘ baggader og Bolivias uvejsomme bjerge – ikke blot en livsfarlig
jagt, men også et kapløb med tiden. 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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