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Diamanter og død Nick Carter Hent PDF Nick Carters ordre lyder på at tage til Nepal og løskøbe to teenagere
for diamanter til en værdi af en milliard dollar. I sig selv en simpel opgave, hvis ikke Killmaster samtidig

havde fået ordre på at bringe diamanterne med sig tilbage.
Mange interesser samler sig om diamanterne, og Killmaster står over for en næsten overmægtig modstand,

som kun hans dristighed og hurtighed kan redde ham – og diamanterne – fra.

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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