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Casino Royale Ian Fleming Hent PDF Med nyt forord af Rasmus Paaske Larsen. Casino Royale var den første
bog, Ian Fleming skrev om James Bond – agent 007 i Hendes Majestæts hemmelige tjeneste.

Agent 007 med det borgerlige navn James Bond er blevet sendt på en mission for at neutralisere en farlig
sovjetisk top-agent ved navn Le Chiffre. Planen er at ruinere ham ved baccaratbordet og tvinge hans

sovjetiske bagmænd til at tage ham ud af spillet.

Og det ser ud til, at James Bond sidder i held. Men ikke alle finder sig i at følge spillereglerne, og da Bond
bliver betaget af en smuk kvindelig agent, får det katastrofale følger …

Rosenkilde & Bahnhof udgiver nu de 14 ikoniske bøger om James Bond, som Ian Fleming (1908-64) selv var
forfatter til. To novellesamlinger og 12 romaner. Bøgerne er forsynet med nye forord af den danske Bond-

ekspert Rasmus Paaske Larsen.
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