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Døden på Jamaica Nick Carter Hent PDF Nick Carters opgave bestod i at uskadeliggøre den farlige Jamba,
der byttede narkotika for våben. Men hvem var egentlig denne Jamba? Var det danserinden Miranda, der
forsvandt så pludseligt? Eller journalisten Dave Kramer, som lod til at vide lidt for meget? Eller Jason

Malverne, der skaffede Nick Carter en smuk pige til at føre ham gennem junglen?

Nick Carter stod fuldstændig på bar bund, for ingen vidste, om Jamba var en mand eller en kvinde.

Nick Carter-Killmaster er en samling hårdtslående spionromaner, hvor spændingen er i højsædet. De mindst
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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