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Budapestprojektet Nick Carter Hent PDF En smuk fotomodel forsvinder umiddelbart efter sit internationale
gennembrud, og agent N3 får ordre til at undersøge sagen. Den tilsyneladende ganske rutinemæssige affære
udvikler sig hurtigt til en gyser på topplan, da Nick Carter opdager, at fotomodellens søster er en af De

forende Staters topforskere, som i sin hjerne gemmer snesevis af militære hemmeligheder. Det, der fra starten
så ud som en simpel kidnapning, udvikler sig til et dødsensfarligt spil, der let kan bringe nationens sikkerhed
i fare … 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.

 

En smuk fotomodel forsvinder umiddelbart efter sit internationale
gennembrud, og agent N3 får ordre til at undersøge sagen. Den

tilsyneladende ganske rutinemæssige affære udvikler sig hurtigt til en
gyser på topplan, da Nick Carter opdager, at fotomodellens søster er

en af De forende Staters topforskere, som i sin hjerne gemmer
snesevis af militære hemmeligheder. Det, der fra starten så ud som en
simpel kidnapning, udvikler sig til et dødsensfarligt spil, der let kan
bringe nationens sikkerhed i fare … 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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