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Guld fra Rhodesia Nick Carter Hent PDF Det begyndte med en sort mand, en hvid overklassepige og guld
nok til at ødelægge den frie verden, når det havnede i de forkerte hænder.

Manden brændte efter at se sit land frit, pigen var besat af idealisme og eventyrlyst, og guldet kom fra
Rhodesia, hvor det i al hemmelighed blev hentet fra en mine, som ejedes af et konsortium af fanatiske
nazister. På trods af alle bestemmelser smugles guldet ud i verden – og så bliver Nick Carter sendt til

Rhodesia med ordre til at opspore og tilintetgøre en morderorganisation, som har infiltreret hver et land i
Afrika …

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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