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Den besatte ambassade Nick Carter Hent PDF Den amerikanske ambassade i Santo Domingo er blevet besat
af en armeret gruppe, der ikke er bange for at lade krudtet flyve. Efter at have slået flere uskyldige ihjel, har
de taget ambassadøren som gidsel. Hvad de ikke ved er, at Nick Carter – the Killmaster – er på vej til Den

Dominikanske Republik i Air Force Two, vicepræsidentens fly. Endnu en gang må Carter sætte livet på spil i
den amerikanske regerings tjeneste, og forsøge at rede kastanjerne ud af ilden …

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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