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Nattens våben Nick Carter Hent PDF "Det var ufattelig mørkt. Situationen krævede hele hans
åndsnærværelse, men han kunne ikke lade være med at spekulere på, hvad grunden til strømafbrydelsen
kunne være, og hvorfor luften var så trykkende. En fejl ved kraftforsyningen – selvfølgelig, men. Han

indsnusede luften. Den var meget fugtig. Og der var røg. Smog."

Nick Carter er selv vidne til en pludselig strømafbrydelse og udslip af farlige gasser. Episoden er ikke
enestående, og amerikanske aviserne fyldes med historier om lignende mistænkelige og uforklarlige

hændelser. Men hvem står bag, og hvordan hænger de sammen med en kvindes forsvinden på
kernebrændstof-fabrikken West Valley, New York?

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.

 

"Det var ufattelig mørkt. Situationen krævede hele hans
åndsnærværelse, men han kunne ikke lade være med at spekulere på,
hvad grunden til strømafbrydelsen kunne være, og hvorfor luften var
så trykkende. En fejl ved kraftforsyningen – selvfølgelig, men. Han
indsnusede luften. Den var meget fugtig. Og der var røg. Smog."

Nick Carter er selv vidne til en pludselig strømafbrydelse og udslip
af farlige gasser. Episoden er ikke enestående, og amerikanske
aviserne fyldes med historier om lignende mistænkelige og

uforklarlige hændelser. Men hvem står bag, og hvordan hænger de
sammen med en kvindes forsvinden på kernebrændstof-fabrikken

West Valley, New York?

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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