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Døden på himlen Nick Carter Hent PDF I New Mexicos ørken er USA ved at udvikle et frygtindgydende
våben, der ville kunne redde verdensfreden. Men projektet saboteres, og Nick Carter, AXE‘s trumfkort, kastes
ud i jagten for at finde og afsløre sabotøren og morderen, der har dræbt projektets ledende videnskabsmand.
Nick Carter løber ind i den ene blindgyde efter den anden og står til sidst med ryggen mod muren overfor en

frygtelig modstander – den smukke, kinesiske Madame Lin …

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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