
Djævletang
Hent bøger PDF

Nick Carter
Djævletang Nick Carter Hent PDF Ingen vidste, hvad det var – eller hvor det kom fra. Man vidste kun, at den

dræbende tangplante havde kostet nogle indfødte dykkere livet, og at den bredte sig med lynets hast og
truede med at kvæle havene. På samme tid skete der et angreb på en af De forenede Staters hemmelige

missilbaser, hvorfra der blev forsket i forbindelse med "Stjernekrigsprojektet". Til at begynde med gav man et
russisk spionskib skylden for de mystiske hændelser. Det var nær ved at blive starten på en 3. verdenskrig, og
Nick Carter, AXE's uovertrufne topagent, må sætte alle sine kræfter ind på at finde ud af, hvem der står bag.
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.

 

Ingen vidste, hvad det var – eller hvor det kom fra. Man vidste kun,
at den dræbende tangplante havde kostet nogle indfødte dykkere
livet, og at den bredte sig med lynets hast og truede med at kvæle
havene. På samme tid skete der et angreb på en af De forenede

Staters hemmelige missilbaser, hvorfra der blev forsket i forbindelse
med "Stjernekrigsprojektet". Til at begynde med gav man et russisk
spionskib skylden for de mystiske hændelser. Det var nær ved at

blive starten på en 3. verdenskrig, og Nick Carter, AXE's uovertrufne
topagent, må sætte alle sine kræfter ind på at finde ud af, hvem der

står bag. 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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