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Der er gået ti år siden Vietnamkrigen, og ingen aner, at der stadig sidder over hundrede amerikanske
krigsfanger i en hemmelig vietnamesisk interneringslejr, indtil det lykkes en amerikansk kaptajn at slippe væk.
Nick Carter sættes på sagen, men redningsaktionen bliver yderst farlig, for lejrens kommandant, Thai Nong,
har anbragt dynamitladninger under alle de barakker, hvor krigsfangerne befinder sig …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.
162). Klik her og find den bedste pris nu. 27. Opptil 80 % salg. Nummer et på dødslisten. Der er gået ti år
siden Vietnamkrigen, og ingen aner, at der stadig sidder over hundrede amerikanske krigsfanger i en
hemmelig vietnamesisk interneringslej I bogsektionerne har vi samlet populære emner, så du hurtigt kan
danne dig overblik på tværs af alle kategorierne. Læs om Møde i haifong i kategorien Lydbøger med ISBN
nr. Klik her og find den bedste pris nu. Der er gået ti år siden Vietnamkrigen, og ingen aner, at der stadig
sidder over hundrede amerikanske krigsfanger i en hemmelig vietnamesisk interneringslej I bogsektionerne
har vi samlet populære emner, så du hurtigt kan danne dig overblik på tværs af alle kategorierne. Læs videre
Møde i Haifong. 317: Kapløb med tiden (tidligere nr. 162).
For første gang under Vietnamkrigen bomber amerikanske fly Hanoi og Haifong. Nr.

Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones. Læs videre Møde i Haifong.
9788711806661 fra forlaget Lindhardt og Ringhof. Læs videre Møde i Haifong. Til
tæppe-bombardementerne af Hanoi og Haifong og til massakren i Mylai: Kindle-Shop Kindle kaufen Kindle
eBooks Englische eBooks Kindle Unlimited Prime Reading eBook Deals Kindle Singles Sammenlign priser
og læs anmeldelser af Møde i Haifong, E-bog Bøger. Nedtælling til dommedag. 9788711806661 fra forlaget
Lindhardt og Ringhof.

