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Statskup Nick Carter Hent PDF Brasilien under Federico Tejadas styre er langsomt, men sikkert på vej mod
afgrunden. Kommunisten Pablo Fernandez vil have let spil til at overtage magten efter en revolution. Men De

forenede Stater har andre planer. Det bliver Nick Carters opgave som AXE‘s topagent i ly af mange
forskellige forklædninger at forhindre en kommunistisk magtovertagelse, og arbejde for en helt tredje

politikers kandidatur.
Men ingen må vide, hvem der står bag, og hvis nogen får færten af Nick Carters identitet vil han være en død

mand.

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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