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Edderkopperne Nick Carter Hent PDF Et sted på Costa Brava i Spanien er en lesbisk englænderinde i alvorlig
fare.

Alicia Todd, videnskabsmand og opfinder af "Paradispillen", er under pres fra smukke, rødhårede Anastasia,
der skal overtale hende til at hoppe af og tage sin formel med om bag jerntæppet.

Et sted på Costa Brava er Nick Carter ved at efterse sinde våben. Killmaster ordrer lyder som den kvindelige
russiske spions: Find Alicia Todd, skaf hende ud af Spanien – eller dræb hende!

Og et sted på Costa Brava er en tredje gruppe ved at rykke ind: Die Spinne – EDDERKOPPERNE – er en
berygtet organisation, som smugler eks-nazister ud af Tyskland med et formål, som hverken passer russerne
eller Nick Carter … og som gør Alicia Todd til den ulykkelige madding i en forrygende spionage-operation.

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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