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spillerne er professionelle: Den sexede spion, der færdes i Londons mondæne kredse, de fanatiske terrorister,
der dræber uden tøven, en gruppe af Israels bedste toptrænede kommandosoldater samt en agent N3 – USA‘s

eneste deltager i dette spil om liv og død. Arabiske missiler med Haifa og Tel Aviv som mål står klar til
affyring, og millioner af menneskeliv står på spil. Det bliver en kamp mod tiden for superagenten – en kamp,
som han skal vinde. Koste hvad det vil! 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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