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Man lever kun to gange Ian Fleming Hent PDF Forlaget skriver: Agent 007 er blevet sendt til Japan på en
særlig mission, der på forhånd synes at være håbløs.  

I Japan kommer Bond til at stå i en kamp på liv og død over for dr. Guntram Shatterhand - en skræmmende og
mystisk skikkelse. Shatterhand er hersker over dødens have på Fuoka-halvøen og en mand, som James Bond

uden at betænke sig ville give alt for at kunne knuse .    

Utraditionelle metoder må tages i brug - og svaret er James Bond.

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 alle forsynet med nye forord af den danske Bond-

ekspert Rasmus Paaske Larsen.    

Om forfatteren: Ian Lancaster Fleming (28. maj 1908 - 12. august 1964). Fleming var engelsk forfatter og
journalist og arbejdede bl.a. som rapporter i Sovjetunionen i flere omgange. Under krigen arbejdede han i

marinens efterretningstjeneste. Fleming blev mest kendt for sine romaner om MI6 agenten James Bond, også
kendt som agent 007. Hans første Bond-bog, Casino Royale, udkom i 1953 og han skrev i alt 14 Bond-bøger.
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