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Morderens næste offer Nick Carter Hent PDF Oberst Ganin har fået til opgave at dræbe Agent N3. Ganin har
haft mange delikate og vanskelige opgaver, men næppe nogen der i den grad er faldet i hans smag. Denne

gang står han over for en virkelig udfordring: Et offer der både kan og vil slå igen.
Men dette opgør er mere end blot en tvekamp mellem Sovjetunionens absolutte ekspert i mord og AXE‘s

topagent. Dybe og farlige strømninger forplumrede denne sag og gjorde den til Nick Carters absolut farligste
opgave …

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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