
I dragens kløer
Hent bøger PDF

Nick Carter
I dragens kløer Nick Carter Hent PDF Tiger Tong‘ens ordre lød: Forsvind ud af Hong Kong inden solnedgang
… Men Hong Kongs politi forlangte noget andet – nemlig at Nick Carter overhovedet ikke måtte forlade

byen, før et nyligt begået mord var blevet fuldt opklaret. Unge, yndige Fan Su ville have Nick over grænsen
til Kommunistkina for at komme en afhoppet general til hjælp – efter at den sidste mand, der havde gjort et
forsøg herpå, var endt i en kurv bogstaveligt talt hugget i stumper og stykker. Det eneste helt sikre var, at hvis

Nick døde i Hong Kong, ville det ikke blive af kedsomhed! 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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nyligt begået mord var blevet fuldt opklaret. Unge, yndige Fan Su
ville have Nick over grænsen til Kommunistkina for at komme en
afhoppet general til hjælp – efter at den sidste mand, der havde gjort
et forsøg herpå, var endt i en kurv bogstaveligt talt hugget i stumper
og stykker. Det eneste helt sikre var, at hvis Nick døde i Hong Kong,
ville det ikke blive af kedsomhed! 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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