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Kapløb med tiden Nick Carter Hent PDF Nick Carter har lovet en gammel bekendt at prøve på at finde

hendes broder, som hun tror er flygtet for at tilslutte sig en religiøs sekt. Han gribes dog snart af frygt for, at
han her står over for noget, der kan blive til en ny selvmords-massakre. Og da hans veninde derefter selv
forsvinder, og sporene peger mod, at hun er blevet kidnappet og ført til Sydamerika, ser han ingen anden

udvej end at følge efter og prøve at forhindre det grufulde, som han nu ved vil ske … 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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