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Hævnerens nat Nick Carter Hent PDF Calcutta, onsdag kl. 0.30: Eksplosionen flængede den mørke nat og
overdøvede ofrenes skrig. Det var den fjerde terrorbombning på to dage.

Peking, onsdag kl. 7.00: Tropperne blev gjort klar til angreb. Krigen var på nippet til at bryde ud.

Moskva, onsdag kl. 14.00: Inden for Kremls mure var der voldsom diskussion. Man forberedte et ultimatum
til den amerikanske præsident.

Washington, onsdag kl. 18.00: Der udgik ordre til AXE‘s topagent, Nick Carter, "Stop bombningerne i
Calcutta, før det kommer til en konfrontation mellem stormagterne."

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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Washington, onsdag kl. 18.00: Der udgik ordre til AXE‘s topagent,
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konfrontation mellem stormagterne."

Nick Carter-Killmaster er en samling hårdtslående spionromaner,
hvor spændingen er i højsædet. De 261 bøger er skrevet af
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