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pinefuldt. X-V 777 er en lammende trussel mod menneskeheden i hænderne på den geniale, men gale

videnskabsmand, der har opfundet stoffet. X-V 777 bringer Nick Carter i forbindelse med de forbandedes
legion, en umenneskelig flok for hvem mord er en hellig mission. X-V 777 er den største udfordring Nick
Carter nogensinde har fået – og selvfølgelig tager han handsken op! 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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