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Manden, der styrede mennesker Nick Carter Hent PDF En række mordforsøg på højtstående personer verden
skræmmer USA‘s præsident og Nick Carter, topagenten i AXE, får besked på at finde ud af, hvem der står
bag. Han går i krig, men opdager snart til sin rædsel at "morderbanden" øjensynlig ved alt, hvad han

foretagersig, for de kommer ham ustandseligt i forkøbet. Hvordan bærer de sig ad? Efterhånden får Nick
Carter mistanke om, at den, der står bag, på en eller anden måde kontrollerer sine ofres hjerner. Og da han

nærmer sig gådens løsning, er han selv ved at blive offer … 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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bærer de sig ad? Efterhånden får Nick Carter mistanke om, at den,
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