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Operation måneraket Nick Carter Hent PDF En fantastisk, orangerød hale af ild stod ud fra månerakettens otte
dyser. Det var en helt perfekt affyring, og Føniks Et var nu på vej mod månekredsløbet.

Nick holdt op med at se på tv-skærmen og begravede ansigtet i den bløde kløft mellem hendes velformede
bryster. – Hvor var det nu, vi slap, da min ferie blev brat afbrudt? Mumlede han.

– Men dog! stønnede hun og krøb tættere ind til ham. – er du slet ikke interesseret i vort måneprogram?
– Naturligvis, lo han. – Du må endelig standse mig, hvis raketten kommer denne vej …

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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