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De blå diamanter Nick Carter Hent PDF Da Nick Carter bliver kaldt til AXE-hovedkvarteret, er en
kommunistisk invasion af Namibia på trapperne. Det, der ved første øjekast ligner et nationalt sydafrikansk
anliggende, viser sig snart at være et strategisk skaktræk en global magtkamp. Det kan meget vel være første

skridt mod en oprustning, som kan forvandle hele den vestlige verden til en rygende ruinhob.

Killmaster N3 sættes på en omtrent håbløs opgave – at standse en invasionshær.

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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