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Muldvarpen Nick Carter Hent PDF Sovjetunionen har udviklet et helt nyt våbensystem, et overvældende
effektivt laser-våben, som ville kunne bruges mod USA‘s overvågningssatelitter. For at komme det til livs må
amerikanerne grave en tunnel under Berlinmuren for at ramme den underjordiske kommunikationscentral,

hvorfra man kan styre dette våben. Men der er blevet afsløret en lækage – en muldvarp i
koordinationsgruppen vil kunne afsløre hele operationen. Det gør denne sag til et anliggende for Nick Carter

– AXE‘s topagent.

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.

 

Sovjetunionen har udviklet et helt nyt våbensystem, et overvældende
effektivt laser-våben, som ville kunne bruges mod USA‘s

overvågningssatelitter. For at komme det til livs må amerikanerne
grave en tunnel under Berlinmuren for at ramme den underjordiske
kommunikationscentral, hvorfra man kan styre dette våben. Men der
er blevet afsløret en lækage – en muldvarp i koordinationsgruppen

vil kunne afsløre hele operationen. Det gør denne sag til et
anliggende for Nick Carter – AXE‘s topagent.

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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