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De forsvundne missiler Nick Carter Hent PDF Fra en blodig strandbred på Ycatanhalvøen følger Nick Carter

er spor, der fører til en lille republik højt oppe i Pyrenæerne. Otte dødsensfarlige kernevåbenmissiler er
forsvundet, og N3 får til opgave at skaffe dem til veje igen. For AXE‘s topagent synes det at være en rimelig
let opgave … indtil en mystisk millionøse fra Den baskiske Løsrivelsesbevægelse prøver at indfange ham i sit

net og truer med at slippe atomkrigens rædsler løs i Europa. 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.

 

Fra en blodig strandbred på Ycatanhalvøen følger Nick Carter er
spor, der fører til en lille republik højt oppe i Pyrenæerne. Otte
dødsensfarlige kernevåbenmissiler er forsvundet, og N3 får til

opgave at skaffe dem til veje igen. For AXE‘s topagent synes det at
være en rimelig let opgave … indtil en mystisk millionøse fra Den
baskiske Løsrivelsesbevægelse prøver at indfange ham i sit net og
truer med at slippe atomkrigens rædsler løs i Europa. 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.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=De forsvundne missiler&s=dkbooks

