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Den gyldne tyr Nick Carter Hent PDF Guldet strømmede fra Mexico over grænsen til det sorte marked i USA.
Bagmændenes rigdom og fanatisme var umådelig. De var villige til at ofre alt for at ødelægge USA‘s

økonomi – men hvad var formålet?

AXE sætter Nick Carter på opgaven. Sporet begynder med en myrdet AXE-agent og fører videre til den
smukke enke og millionøse Tina Rodrique. Og da David Hawk, Nick Carters chef, pludselig bliver bortført,

begynder et sandt kapløb med døden …

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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