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På Nicarxa og Apalca, et par idylliske øer i Det Caribiske Hav, tuer den fanatiske munk Don Carlos Italla med
at slippe et blodbad løs. Han vil starte en revolution, der kan føre til en tredje verdenskrig.Nick Carter prøver
at sætte en stoppe for de revolutionære guerillaers planer og fordrive de cubanske lejetropper fra øerne. Og
han må klare sig helt uden officiel støtte fra USA's side. Har N3 overhovedet nogen chance for at standse Don
Carlos og hans krigsgale munke?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.
Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. 000 af bøgerne er danske. Er dit spil gået i
hårdknude fordi du mangler ord med R. Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. Caius Plinius Secundus
var admiral over den romerske flåde, der havde sit hovedkvarter i Misenum ved Naplibugten. Søg Alle
årgange Facebook BUPL. Singler fra The Final Cut 'Not Now John' Udsendt: 1983 “Plinius` beretning om
Pompejis sidste timer”. Søg Alle årgange Facebook BUPL. Her på siderne kan du læse Alvins postkort. Find
alle ord med R og vind i Wordfeud og Scrabble. Her på siderne kan du læse Alvins postkort. Kig i ordlisterne
og få udvidet dit ordforråd. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Find alle ord med R
og vind i Wordfeud og Scrabble. 000 bøger. Caius Plinius Secundus var admiral over den romerske flåde, der
havde sit hovedkvarter i Misenum ved Naplibugten.

Find alle ord med R og vind i Wordfeud og Scrabble. Søg Alle årgange Facebook BUPL. 000 af bøgerne er
danske.

