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Højforræderi Nick Carter Hent PDF Han er vendt tilbage til Staterne efter fem år i skjul. Nick Carter har
genkendt den russiske mesterspion Minya Stalin alias Martin Steel i Dulles lufthavnen, Washington. Det var
ikke en af spionens utallige forklædninger der afslørede ham, men derimod hans gangart. På én gang tung og

spankulerende.

Missionen er så hemmelig, at ikke engang Carter – the Killmaster – ved andet end, at han skal skygge den
russiske spion og for enhver pris ikke lade ham ude af syne. Desværre er Minya Stalin mere snu end som så,
og hurtigt kommer selv Carter til kort, og hans liv er for alvor i fare sammen med resten af rigets sikkerhed …

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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