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Blodigt spor til Mekka Nick Carter Hent PDF En israelsk jagerbomber var forsvundet – men den var ikke
styrtet i Middelhavet som formodet. Den var landet og befandt sig nu i hænderne på en af PLO‘s mest

fanatiske terroristgrupper. Agent N3 fik til opgave at finde det forsvundne fly – men det var et blodigt spor,
der skulle føre ham langt ind i Mellemøstens vildnis af terror og drab. Det var en sydende heksekedel af
djævelske intriger, som truede med at kaste Mellemøsten ud i et blodbad, der kunne udvikle sig til en 3.

verdenskrig.

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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