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Kodenavn Cobra Nick Carter Hent PDF Det begyndte som en familiestrid. Men familien er en af de mest
velhavende og indflydelsesrige i hel Indien – hele landets skæbne står derfor på spil. Der er nu overhængende
fare for en blodig opstand, da AXE-agenten N3 går ind i det dødelige spil om magt og milliarder. Fra New
Delhi til Barcelona – i spionagens underverden og i mørke korridorer lurer cobraen og venter på muligheden

for at hugge til. At gøre den legendariske N3 tavs for evigt ville være den en dyb tilfredsstillelse …

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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står derfor på spil. Der er nu overhængende fare for en blodig

opstand, da AXE-agenten N3 går ind i det dødelige spil om magt og
milliarder. Fra New Delhi til Barcelona – i spionagens underverden
og i mørke korridorer lurer cobraen og venter på muligheden for at
hugge til. At gøre den legendariske N3 tavs for evigt ville være den

en dyb tilfredsstillelse …

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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