
Hævneren fra Hiroshima
Hent bøger PDF

Nick Carter
Hævneren fra Hiroshima Nick Carter Hent PDF Nick Carter så hjælpeløst til, mens en AXE-agent fra Japan
døde en voldsom død ved det fjerde flystyrt på mindre end tre måneder. Vidste agent Nashima, hvem der stod
bag flykapringerne? Havde hans smukke søster i Tokyo noget at gøre med det? Nicks eneste spor var ordene
Aki Shintu – og de mange lig, der dukkede op på hans vej. Havde Nashima opdaget en hemmelighed så
betydningsfuld, at hundreder af uskyldige mennesker måtte dø for at forhindre ham i at afsløre den? 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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