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Døden i Mellemøsten Nick Carter Hent PDF En rig amerikansk forretningsmand bliver kidnappet, og
kidnapperen, der underskriver sig Al Shaitan, forlanger hundrede millioner dollars i løsepenge. "Al Shaitan"

betyder på arabisk "Djævlen" – det kunne tyde på at det er arabiske terrorister, der står bag.
Efter at en af AXE‘s agenter i Mellemøsten er blevet myrdet, får Nick Carter sagen. Hele tiden sker der nye
kidnapninger, men Nick finder intet, som tyder på, at Al Shaitan er en terroristgruppe. Men først da han

mener at have fundet gruppens skjulested, går sagens rette sammenhæng op for ham … og nu er spørgsmålet,
om det ikke er for sent!

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.

 

En rig amerikansk forretningsmand bliver kidnappet, og
kidnapperen, der underskriver sig Al Shaitan, forlanger hundrede
millioner dollars i løsepenge. "Al Shaitan" betyder på arabisk

"Djævlen" – det kunne tyde på at det er arabiske terrorister, der står
bag.

Efter at en af AXE‘s agenter i Mellemøsten er blevet myrdet, får
Nick Carter sagen. Hele tiden sker der nye kidnapninger, men Nick
finder intet, som tyder på, at Al Shaitan er en terroristgruppe. Men
først da han mener at have fundet gruppens skjulested, går sagens
rette sammenhæng op for ham … og nu er spørgsmålet, om det ikke

er for sent!

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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