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Kongeligt bytte Nick Carter Hent PDF Arvinger til Saudi-Arabiens trone synes at de på stribe – og hvert af
morderne forekommer mere grufuldt og blodigt end det foregående. I sin nød søger kongen i al hemmelighed

hjælp hos De forenede Staters præsident.
Præsidentens svar på henvendelsen er at overgive sagen til Nick Carter, AXE‘s ubestridte topagent. Men den
omhyggeligt lagte plan for hans ophold i det islamiske kongerige bliver knust, da hans forbindelse bliver

dræbt. Inden han kan nå at gøre noget, er han den mest eftersøgte mand landet …

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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