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Blodbad i Tyrkiet Nick Carter Hent PDF "Hvis det mislykkes for Dem, vil hele det europæiske fastland blive
grebet af en morderisk galskab, fulgt af fortærende feber og endelig pinefuld død. Store dele af Asien vil lide
samme skæbne"… Det gælder liv eller død for mange mennesker, da Carter – også kaldet the Killmaster –

sendes ud på en usædvanlig farlig mission. Denne gang skal han stoppe den geniale, men vanvittige
biokemiker Horst Manfred Rauffmann, der tidligere har været Adolf Hitlers personlige rådgiver i biologisk
krigsførsel under Anden Verdenskrig. Men kommer Carter i tide til at stoppe den altødelæggende katastrofe?
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.

 

"Hvis det mislykkes for Dem, vil hele det europæiske fastland blive
grebet af en morderisk galskab, fulgt af fortærende feber og endelig
pinefuld død. Store dele af Asien vil lide samme skæbne"… Det
gælder liv eller død for mange mennesker, da Carter – også kaldet
the Killmaster – sendes ud på en usædvanlig farlig mission. Denne
gang skal han stoppe den geniale, men vanvittige biokemiker Horst
Manfred Rauffmann, der tidligere har været Adolf Hitlers personlige

rådgiver i biologisk krigsførsel under Anden Verdenskrig. Men
kommer Carter i tide til at stoppe den altødelæggende katastrofe?
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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