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Berlin Nick Carter Hent PDF Hvem var manden, som med alle midler – og for enhver pris – ville skabe et
nynazistisk parti i Tyskland? Hvor fik han pengene fra? Nick Carter blev sat til at finde svarene. Han tog til
Vesttyskland – og til yderst dramatiske begivenheder. Det begyndte med, at en en yacht eksploderede på
Rhinen, fortsatte med et besøg på den anden side af muren og sluttede i et torturkammer på et gammelt

middelalderslot … 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.

 

Hvem var manden, som med alle midler – og for enhver pris – ville
skabe et nynazistisk parti i Tyskland? Hvor fik han pengene fra?
Nick Carter blev sat til at finde svarene. Han tog til Vesttyskland –
og til yderst dramatiske begivenheder. Det begyndte med, at en en
yacht eksploderede på Rhinen, fortsatte med et besøg på den anden

side af muren og sluttede i et torturkammer på et gammelt
middelalderslot … 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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