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Dødens karneval Nick Carter Hent PDF Forår i Rio de Janeiro! Endelig skal Nick Carter på velfortjent ferie.
Men aftenen før han skal rejse, hører han, at en god ven af ham, Todd Dennison, er blevet fundet myrdet i de
vilde bjergegne uden for Rio. Nick tager af sted for at opklare mordet – uden at ane, at det er første fase af et
fantastisk kup planlagt af Fidel Castros mesterspion. Et kup, der skal sætte et blodigt punktum for de årlige
karnevalsløjer i Rio og forvandle latteren til rædselsskrig! 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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Rio. Nick tager af sted for at opklare mordet – uden at ane, at det er
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