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Dobbeltspil i Casablanca Nick Carter Hent PDF AXE‘s topagent i Casablanca er forsvundet. En mærkelig
mand med vidt forskellige ansigter. Athena, danserinden, beskrev ham som en hed elsker, en hidsig mand
med en glubsk appetit på livet. Marina, den eksotiske skønhed, beskrev ham som en indadvendt intellektuel
mand, der var tilbageholdende over for kvinder. Fatasha, bordelværtinden, påstod, at han var stamkunde hos
hende, og at det eneste, der betød noget for ham, var sex. Nu er han forsvundet, og Nick Carter skal finde

ham – hvor og hvem han så end er.

Sporene fører til araberkvarteret i Casablanca, hvor både russere og rifkabyler ligger i baghold, og hvor
menneskeliv er mindre end intet værd …

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.

 

AXE‘s topagent i Casablanca er forsvundet. En mærkelig mand med
vidt forskellige ansigter. Athena, danserinden, beskrev ham som en
hed elsker, en hidsig mand med en glubsk appetit på livet. Marina,
den eksotiske skønhed, beskrev ham som en indadvendt intellektuel

mand, der var tilbageholdende over for kvinder. Fatasha,
bordelværtinden, påstod, at han var stamkunde hos hende, og at det
eneste, der betød noget for ham, var sex. Nu er han forsvundet, og

Nick Carter skal finde ham – hvor og hvem han så end er.

Sporene fører til araberkvarteret i Casablanca, hvor både russere og
rifkabyler ligger i baghold, og hvor menneskeliv er mindre end intet

værd …

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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