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Moonraker Ian Fleming Hent PDF Den dynamiske Sir Drax, kendt som folkehelt og giver af landets hidtil
stærkeste forsvarsvåben – the Moonraker – snyder i spil. Hvorfor nedlader Sir Drax sig til noget så gement?

Og hvordan skulle det kunne skjules? Dette er de afgørende spørgsmål.

Agent 007 bliver af sin chef sat til at opklare denne særprægede opgave. Ét spil, og det står klart, at
modstanderen snyder. Endnu ét – og ét til, og så har James Bond bevist, at også han kender kunsten. I hasard
har Sir Drax mødt sin overmand. Men James Bond ved ikke, at denne gådefulde person besidder endnu en

trumf – et kort, der betyder døden ikke alene for agent 007. Et spil på liv og død har taget sin begyndelse. Nu
gælder alle kneb …

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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Den dynamiske Sir Drax, kendt som folkehelt og giver af landets
hidtil stærkeste forsvarsvåben – the Moonraker – snyder i spil.
Hvorfor nedlader Sir Drax sig til noget så gement? Og hvordan
skulle det kunne skjules? Dette er de afgørende spørgsmål.

Agent 007 bliver af sin chef sat til at opklare denne særprægede
opgave. Ét spil, og det står klart, at modstanderen snyder. Endnu ét –
og ét til, og så har James Bond bevist, at også han kender kunsten. I
hasard har Sir Drax mødt sin overmand. Men James Bond ved ikke,
at denne gådefulde person besidder endnu en trumf – et kort, der
betyder døden ikke alene for agent 007. Et spil på liv og død har

taget sin begyndelse. Nu gælder alle kneb …

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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