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I løvens magt Nick Carter Hent PDF Al Asad – en gruppe arabiske fanatikere, der mener, deres mission med
terror, drab og international afpresning er hellig – har anrettet et morterangreb på Det Hvide Hus. Både
præsidenten og vicepræsidenten er blevet dræbt, og den fungerende præsident kidnappet. Han må og skal

reddes, før terroristerne gør alvor af deres trusler. Kun én mand kan klare den vanskelige opgave med at knuse
terroristerne – AXE‘s topagent, Nick Carter. Men det bliver et kapløb med tiden, hvor bare det mindste

fejltrin kan betyde døden for præsidenten. 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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