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Kurérmorderen Nick Carter Hent PDF "Mens han mærkede den skarpe knivsæg skære sig gennem huden og
halspulsåren, indså han i et lynglimt, at skyggen blot havde været en afledningsmanøsvre. Han havde totalt

overset manden foran ham. En skæbnesvaner fejltagelse …"

Da den anerkendte agent og kurér Howard Clark bliver fundet myrdet i en af Londons gyder, bliver hans
gamle kollega Nick Carter sat på sagen. For ikke nok med at Clarks død er tragisk, så er han også den fjerde
amerikanske kurér som har måttet betale med sit liv det seneste år. Spørgsmålet er hvem der står bag og

hvorfor?

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.

 

"Mens han mærkede den skarpe knivsæg skære sig gennem huden og
halspulsåren, indså han i et lynglimt, at skyggen blot havde været en
afledningsmanøsvre. Han havde totalt overset manden foran ham. En

skæbnesvaner fejltagelse …"

Da den anerkendte agent og kurér Howard Clark bliver fundet
myrdet i en af Londons gyder, bliver hans gamle kollega Nick Carter
sat på sagen. For ikke nok med at Clarks død er tragisk, så er han
også den fjerde amerikanske kurér som har måttet betale med sit liv

det seneste år. Spørgsmålet er hvem der står bag og hvorfor?

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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