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Operation røde stjerne Nick Carter Hent PDF Det hele var en simpel likvidering – ikke ligefrem Nick Carters
livret, men et af de beskidte job, som man ind imellem kom ud for i hans branche. Hamir Aflag fortjente

faktisk at dø, for han var en af de betydeligste våbenhandlere – en "Dødens Købmand".
Hvad, Carter ikke kunne forudse, var, at Hamirs sidste ord skulle kaste ham ind i en malmstrøm af terrorisme

og international spionage på højeste 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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