
Cairo Mafiaen
Hent bøger PDF

Nick Carter
Cairo Mafiaen Nick Carter Hent PDF Nick Carter kunne kun tage John Drummonds uhyggelige død til

efterretning – så fik han mere end nok at gøre med selv at undgå døden. Først var der knivstikdramaet i den
mørke, skumle gyde i Cairo. Så bomben, der eksploderede midt i ørkenen og næsten havde dræbt Nick Carter
og Fayes, den smukke arabiske mavedanserinde. Og endelig den blodige kamp i et ægyptisk gravkammer,
hvor Nick søgte efter en forsvunden mikrofilm, der var af vital betydning for USA‘s regering. Hvor længe

ville lykken stå ham bi? 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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døden. Først var der knivstikdramaet i den mørke, skumle gyde i

Cairo. Så bomben, der eksploderede midt i ørkenen og næsten havde
dræbt Nick Carter og Fayes, den smukke arabiske mavedanserinde.
Og endelig den blodige kamp i et ægyptisk gravkammer, hvor Nick
søgte efter en forsvunden mikrofilm, der var af vital betydning for
USA‘s regering. Hvor længe ville lykken stå ham bi? 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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