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Dødens ø Nick Carter Hent PDF Senator Howard Chan har gode chancer for at blive nomineret som
vicepræsident, men så forsvinder han søn i junglen på Hawaii. Agent N-3 bliver omgående sendt til øen med
tropestrande, surfriding på blå bølger, skønne piger, dramatiske orgier på natlige strande – men også med en
gal forsker, gådefulde mord, spioner og skjulte undergrundsbevægelser. Ingen aner, hvem der er hvem. Vil

Nick Carter blive løbet overende af den bølge af intriger, der omgiver ham?

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.

 

Senator Howard Chan har gode chancer for at blive nomineret som
vicepræsident, men så forsvinder han søn i junglen på Hawaii. Agent
N-3 bliver omgående sendt til øen med tropestrande, surfriding på
blå bølger, skønne piger, dramatiske orgier på natlige strande – men

også med en gal forsker, gådefulde mord, spioner og skjulte
undergrundsbevægelser. Ingen aner, hvem der er hvem. Vil Nick
Carter blive løbet overende af den bølge af intriger, der omgiver

ham?

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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