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Arven efter Andropov Nick Carter Hent PDF Andropov var død – og magtkampen var allerede i fuld gang.
En kvindelig, spansk journalist var blevet myrdet på åben gade i Moskva, og mange andre skulle følge efter.
Det hele var et led i det store spil om det afgørende trumfkort i det blodige slagsmål om magten i Sovjet. For
Andropov var nok død, men arven efter ham, den hemmelige mikrofilm med de mange kompromitterende
oplysninger eksisterede stadig. Nick Carter bliver kun ved et tilfælde indblandet i kapløbet om hvem der
finder filmen først. Men findes skal den – hvem der så end må dø! 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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