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Ferie i Helvede Nick Carter Hent PDF En privat yacht i Middelhavet, en smuk kvinde og et par ugers hårdt
tiltrængt ferie venter Nick Carter. Og det tegner til at blive en perfekt ferie, indtil en amerikansk senators

kone pludselig dukker op – og lige så pludseligt forsvinder. Kidnappet!

Nick Carter kaster sig ud i jagten på bortførerne, og hans ferie forvandles til et dødsensfarligt kapløb, hvor
politik, intriger og terror er hans værste modstandere. For taber han, vil han få al den ferie, han overhovedet

kan tænke sig – i sin grav!

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.

 

En privat yacht i Middelhavet, en smuk kvinde og et par ugers hårdt
tiltrængt ferie venter Nick Carter. Og det tegner til at blive en perfekt
ferie, indtil en amerikansk senators kone pludselig dukker op – og

lige så pludseligt forsvinder. Kidnappet!

Nick Carter kaster sig ud i jagten på bortførerne, og hans ferie
forvandles til et dødsensfarligt kapløb, hvor politik, intriger og terror
er hans værste modstandere. For taber han, vil han få al den ferie,

han overhovedet kan tænke sig – i sin grav!

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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