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I leopardens tegn Nick Carter Hent PDF Lejemorderen Liam McDaniel dør ved en "bilulykke". Da David

Hawk, lederen af den hemmelige amerikanske efterretningstjeneste, AXE, ser et foto af McDaniel, sender han
omgående bud efter sin topagent, Nick Carter – den døde var en tro kopi af ham! Nick får til opgave at

overtage McDaniels identitet, finde ud af, hvorfor han skulle til Afrika, hvem der have lejet ham, og hvem
målet er. Han får hjælp af en KGB-agent og en smuk sydafrikansk pige – og bliver indblandet i en fantastisk
sammensværgelse om at forvandle Afrika til et slaverige. Vil det lykkes ham at sætte en stopper for planen i
tide? 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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topagent, Nick Carter – den døde var en tro kopi af ham! Nick får til
opgave at overtage McDaniels identitet, finde ud af, hvorfor han
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