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Sidste fly til Moskva Nick Carter Hent PDF Den sorte mappe er fyldt med hemmelige "Stjernekrigsdata",
stjålet af en russisk spion. Mappen er på vej til Moskva, hvor militærledelsen ved at supplere deres egen

viden med amerikanernes kan opnå en total militær overlegenhed. Når dette sker kan Sovjet knuse hele den
vestlige verden.

Nick Carters opgave er at forhindre mappen i at nå frem. Men mappedyret bider fra sig med en rævs kløgt og
en slanges hurtighed.

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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