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Døden venter i Boston Nick Carter Hent PDF KGB ville tilintetgøre USA‘s økonomi ved at tvinge de største

banker til at kaste alle deres aktier på markedet samtidig. En agent i en af Bostons gamle familier – og
manipulationen med deres store økonomiske magt – ville udløse et økonomisk sammenbrud. AXE‘s topagent,

Nick Carter, måtte afsløre den falske "Boston-brahminer" og få hans pludselige død til at se ud som et
ulykkestilfælde, før sammenbruddet begyndte. Men en velkomstkomité på tusind dræbere ventede på ham …
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.

 

KGB ville tilintetgøre USA‘s økonomi ved at tvinge de største
banker til at kaste alle deres aktier på markedet samtidig. En agent i
en af Bostons gamle familier – og manipulationen med deres store
økonomiske magt – ville udløse et økonomisk sammenbrud. AXE‘s
topagent, Nick Carter, måtte afsløre den falske "Boston-brahminer"
og få hans pludselige død til at se ud som et ulykkestilfælde, før
sammenbruddet begyndte. Men en velkomstkomité på tusind

dræbere ventede på ham … 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.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Døden venter i Boston&s=dkbooks

