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En hær af glødende fanatiske, naive og hensynsløse mænd truer med at omdanne gaderne i Calcutta til blodige
floder. Deres mål er en kulturel genopblomstring i Indien, og deres midler bringer ødelæggelse og
død.Killmaster – alias Nick Carter – har set mange revolutioner, men denne gang befinder han sig midt i et
dødsensfarligt kapløb for at standse de blodtørstige fanatikere, før Indien eksploderer …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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æh ær æt æv. indhylled vor arbejderstand. bræ bæh bæk bæl bær bæs bæv dæg dæk dæm fæl fæs gæk gæl
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Velkommen til Forlaget Faraos Cigarers hjemmeside. Her kan du finde alt, hvad vi i tidens løb har udgivet,
samt det vi agter at udgive. Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange måder bedre end det
makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, … Århundreders dybeste mørke. Da lysned så dejlig
en stjerne Breve, spørgsmål og kommentarer til Sara Blædel bedes sendes til Saras forlag på: info@artpeople.
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Karmaboy Jacob Riising.
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Saras forlag på: info@artpeople. vi trælled på afgrundens rand. Salmernes Bog.
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