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Den sidste samurai Nick Carter Hent PDF Når Nick Carter bliver sendt ud på opgaver, der hver gang viser sig
at være falsk alarm, er det mystisk. Og når han finder ud af, at koden til hele AXE‘s computernet er blevet
brudt, er det alarmerende. Men da så en ung japansk kvinde fortæller ham, at den mikroskopiske nøgle til

hele mysteriet er at finde hos et forrykt computergeni, der udfordrer Nick Carter til duel på livet, sættes N3 på
en prøve, der får ham til at tvivle på sin egen forstand. 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. Livet er aldrig kedelig – eller sikkert – for den stilede privatdetektiv
Larry Kent. Han bliver hyret til den ene mystiske og hæsblæsende sag efter den anden, ofte af smukke

kvinder eller lyssky mænd, og indimellem beder selv CIA ham om hjælp til at løse forbrydelser eller tage på
hemmelige missioner. Enhver Larry Kent-roman bugner af smukke kvinder og skudsikker underholdning!

 

Når Nick Carter bliver sendt ud på opgaver, der hver gang viser sig
at være falsk alarm, er det mystisk. Og når han finder ud af, at koden
til hele AXE‘s computernet er blevet brudt, er det alarmerende. Men
da så en ung japansk kvinde fortæller ham, at den mikroskopiske
nøgle til hele mysteriet er at finde hos et forrykt computergeni, der
udfordrer Nick Carter til duel på livet, sættes N3 på en prøve, der får
ham til at tvivle på sin egen forstand. 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. Livet er aldrig kedelig – eller
sikkert – for den stilede privatdetektiv Larry Kent. Han bliver hyret
til den ene mystiske og hæsblæsende sag efter den anden, ofte af



smukke kvinder eller lyssky mænd, og indimellem beder selv CIA
ham om hjælp til at løse forbrydelser eller tage på hemmelige

missioner. Enhver Larry Kent-roman bugner af smukke kvinder og
skudsikker underholdning!
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