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Gangsterjagt Nick Carter Hent PDF Da Nick Carter bliver kaldt hjem fra ferie, opdager han til sin skræk, at
det ikke er en ny opgave, der venter på ham … men afsked på gråt papir.

Det varer noget, før det går op for Killmaster, at hans nye mission er så hemmelig, at Hawk må gøre alt for at
vildlede fjenden. Han skal nemlig finde hjernen bag verdens mest korrupte narkoring.

Man har mistanke om, at Redolmo, den store chef, opererer fra et sted i Mexico. Og det eneste, der står helt
fast, er, at Redolmo må ryddes af vejen.

Men hvem er Redolmo?

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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