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Dødens rubin Nick Carter Hent PDF I slutningen af anden verdenskrig blev prins Sergei Romanovskys
forældre myrdet, og familiejuvelerne forsvandt. Men prinsen overlevede, tog en ny identitet og blev en af de

mest frygtede mænd i Østblokken: chef for Rumæniens hemmelige politi.
Nu lå Vinnick for døden og var villig til at slå en handel af med AXE mod til gengæld at få hævn over sine

forældres mordere og få familiens klenodie, en blodrødhjerteformet rubin tilbage.
Og hvem andre en Nick Carter kunne tænkes at klare en så farefuld opgave …?

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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