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Dødssejlads Nick Carter Hent PDF "Kahytsdøren blev smækket op. Jeg kunne ikke se andet end omridset af
en mand og det glimtende metal i hans hånd. Skuddet lød som et tordenbrag i den snævre kahyt – men han
skød ved siden af. Jeg sparkede revolveren ud af hånden på ham og forsøgte at slå ham ned. Pludselig

slikkede flammer hen mod os – petroleumslampen var væltet. Det var et spørgsmål om sekunder, før ilden
nåede brændstoftankene, og vi var fanget som rotter i en fælde her neden under dækket…" Nick Carter er
fanget på et skib med nogle skurke, som han er sendt ud for at uskadeliggøre. Men noget går galt, og

topagenten er pludselig bogstaveligt talt i samme båd som dem, han skal fange … 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.

 

"Kahytsdøren blev smækket op. Jeg kunne ikke se andet end
omridset af en mand og det glimtende metal i hans hånd. Skuddet lød
som et tordenbrag i den snævre kahyt – men han skød ved siden af.
Jeg sparkede revolveren ud af hånden på ham og forsøgte at slå ham
ned. Pludselig slikkede flammer hen mod os – petroleumslampen var

væltet. Det var et spørgsmål om sekunder, før ilden nåede
brændstoftankene, og vi var fanget som rotter i en fælde her neden
under dækket…" Nick Carter er fanget på et skib med nogle skurke,
som han er sendt ud for at uskadeliggøre. Men noget går galt, og

topagenten er pludselig bogstaveligt talt i samme båd som dem, han
skal fange … 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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