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Ritz i Paris?

Og hvad var der blevet af den kunstfærdige elfenbensikon, som den døde tysker havde efterladt i hotellets
boksrum?

Nick Carter – AXE‘s topagent med kodebetegnelsen N3 – kastes her ud i en forrygende jagt gennem den
franske underverden for at opklare århundredets mest fantastiske røveri og finde den gådefulde Madonna,

inden fremmede magter får fat i den.

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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