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Undervandsriget Nick Carter Hent PDF Et canadisk undersøgelsesskib forsvinder sporløst ud for en lille
øgruppe i Stillehavet, og for at forhindre ethvert forsøg på sabotage og undgå en diplomatisk krise sætter

AXE sin topagent – Nick Carter – på opgaven. Killmaster kaster sig ud i opgaven og opdager er hemmeligt,
undersøisk imperium – et sandt teknologisk mesterværk – der styres af en magtgal fanatiker med planer om at

forvandler sit kongerige til en verdenstruende atommagt. Men Killmaster har en plan …

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.

 

Et canadisk undersøgelsesskib forsvinder sporløst ud for en lille
øgruppe i Stillehavet, og for at forhindre ethvert forsøg på sabotage
og undgå en diplomatisk krise sætter AXE sin topagent – Nick Carter

– på opgaven. Killmaster kaster sig ud i opgaven og opdager er
hemmeligt, undersøisk imperium – et sandt teknologisk mesterværk
– der styres af en magtgal fanatiker med planer om at forvandler sit
kongerige til en verdenstruende atommagt. Men Killmaster har en

plan …

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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