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Dødshætten Nick Carter Hent PDF "Noget bevægede sig foran ham. Instinktivt holdt han vejret, da en tynd,
hindeagtig genstand blev trykket ned over hans ansigt. Samtidigt hørte han en sagte, hvislende lyd. Gas!
Tænkte han. Eller en anden meget giftig luftart. Nå, det var på den måde, de dræbte, ved hjælp af en

dødshætte!

Pigen løftede hans ene hånd. Den var slap som en karklud. – Farvel elskede, hviskede hun. – Tilgiv mig. Du
var anderledes. En slyngel ligesom alle de andre – men den mest vidunderlige slyngel, jeg nogen sinde har

kendt …"

Det bliver en af Nick Carters farligste og mest spændende aktioner, da han står over for en
forbryderorganisation, der bruger meget opfindsomme metoder til at slå deres fjender ihjel. Og som har en

særligt forførende morderske til at lokke fjenderne frem …

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.

 

"Noget bevægede sig foran ham. Instinktivt holdt han vejret, da en
tynd, hindeagtig genstand blev trykket ned over hans ansigt.

Samtidigt hørte han en sagte, hvislende lyd. Gas! Tænkte han. Eller
en anden meget giftig luftart. Nå, det var på den måde, de dræbte,

ved hjælp af en dødshætte!

Pigen løftede hans ene hånd. Den var slap som en karklud. – Farvel
elskede, hviskede hun. – Tilgiv mig. Du var anderledes. En slyngel
ligesom alle de andre – men den mest vidunderlige slyngel, jeg

nogen sinde har kendt …"

Det bliver en af Nick Carters farligste og mest spændende aktioner,
da han står over for en forbryderorganisation, der bruger meget
opfindsomme metoder til at slå deres fjender ihjel. Og som har en

særligt forførende morderske til at lokke fjenderne frem …

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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