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Jungleguerilla Nick Carter Hent PDF El Gran Chacos jungle var et tilholdssted for farlige rovdyr – men ingen

af dem var så blodtørstige som oberst Zack Andersons lejesoldater – en veludrustet og kamptrænet
guerillahær, der stod på spring for at tage magten i et lille primitivt sydamerikansk land Men Anderson skulle
møde modstand – ikke fra landets militær, men fra en enkelt mand – AXE‘s topagent Nick Carter. Han var

kommet til Paraguay for at finde sin gamle lærermester, men han kom i stedet til at stå ansigt til ansigt med et
kobbel vilde lejesoldater. 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.

 

El Gran Chacos jungle var et tilholdssted for farlige rovdyr – men
ingen af dem var så blodtørstige som oberst Zack Andersons

lejesoldater – en veludrustet og kamptrænet guerillahær, der stod på
spring for at tage magten i et lille primitivt sydamerikansk land Men
Anderson skulle møde modstand – ikke fra landets militær, men fra
en enkelt mand – AXE‘s topagent Nick Carter. Han var kommet til
Paraguay for at finde sin gamle lærermester, men han kom i stedet til
at stå ansigt til ansigt med et kobbel vilde lejesoldater. 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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