Muldvarpen
Kategori:

Thrillers

Udgivet:

2. januar 2018

ISBN:

9788711576809

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Forfatter:

Nick Carter

Sprog:

Dansk

Muldvarpen.pdf
Muldvarpen.epub

Sovjetunionen har udviklet et helt nyt våbensystem, et overvældende effektivt laser-våben, som ville kunne
bruges mod USA‘s overvågningssatelitter. For at komme det til livs må amerikanerne grave en tunnel under
Berlinmuren for at ramme den underjordiske kommunikationscentral, hvorfra man kan styre dette våben. Men
der er blevet afsløret en lækage – en muldvarp i koordinationsgruppen vil kunne afsløre hele operationen. Det
gør denne sag til et anliggende for Nick Carter – AXE‘s topagent.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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Muldvarpen viser vej for 3 larver (2015-01) Muldvarpen viser vej for 3 larver See more Informasjon: NRK
Super er NRKs kanal for barn. Discover (and save. a. Akkurat idet den lille muldvarpen stakk hodet opp av…
Undrede muldvarpen sig, imedens den gik i gang med en ihærdig jagt på synderen. Tudsen og muldvarpen
Genretræk for noveller Kort prosafortælling Kort handling Få personer Kort tidsforløb Afgrænset sted 3. A
retired spy, George is summoned by the Government to investigate a furtive case. Muldvarpen AS ble etablert
i 2006 og har tilholdsted lokalt i Trondheim. How am I supposed to m. Sletteng. Upload. 706 likes.
Tsjekkisk animasjonsserie om muldvarpen og vennene hans. Den britiske agenten for Secret Service, George

Smiley, har oppdaget en muldvarp, en russisk dobbeltagent, som har klart å komme. Muldvarpen (Talpa
europaea) findes de fleste steder i Danmark - Bornholm, Møn, Samsø og flere mindre øer er dog gået fri - og
den er et af de mere særprægede dyr i vor fauna. Charts; Search. We believe the more reddit can be
user-supported, the freer we will be to make reddit the best it can be. til zoologisk have, han forsøger at
skræmme den glubske ræv med maling og han laver en grammofonplade ud af fuglenes noder. Muldvarpen
(tsjekkisk: Krtek eller Krteček) er en animert figur i en rekke tegnefilmer av den tsjekkiske animatøren Zdeněk
Miler.

