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Dødsdokumentet Nick Carter Hent PDF Russerne har stjålet et vigtigt dokument, og Nick Carter, AXE‘s
topmand, får til opgave at skaffe det tilbage. Hans ærkefjende Judas, en mangeårig superforbryder, blander sig

i sagen, og AXE går ud fra, at han vil samarbejde med russerne.

Judas finder imidlertid på noget meget værre, og millioner af menneskeliv står på spil, hvis han ikke får 100
mill. dollars. Kun Nick Carter kan hindre katastrofen, men hver gang han tror, at nu er alt i orden, viser det

sig, at han er kommet for sent …

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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