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Røde rebeller Nick Carter Hent PDF Det kom gang på gang til uroligheder ved universiteterne –
demonstrationer, vold og endda mord. Det var grunden til, at Nick Carter blev indskrevet som studerende ved

et universitet i Californien.

Nicks "studier" førte ham snart på sporet af en organisation, der under overfladen styrede
studenteroppositionen målbevidst og med onde hensigter udnyttede den i en bestemt retning.

At komme ind på livet af organisationen skulle snart vise sig ikke blot at være svært, men også livsfarligt.

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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