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Tarlov-koden Nick Carter Hent PDF En hemmelighed, der vil kunne sprænge et kæmpmæssigt hul i
jerntæppet, er næsten i Nick Carters hænder … men kun næsten. Puslespillet er blevet spredt for alle vinde
nu. Den hemmelighed, som Alexander Tarlov ville bringe med sig under sin flugt til Vesten, er borte – og det
eneste spor, man har at gå efter, er en kodemeddelelse, der er tatoveret på en kvindes krop. Men kvinden er

forsvundet. Det er et kapløb mellem AXE‘s topagent og KGB om, hvem der finder pigen først.

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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