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James Bonds eventyr i ny dansk udgivelse! 
Hans navn er Bond – James Bond.  
Kold krig, russiske skurke, smukke damer, trusler fra verdens største 
forbryderhjerner er hans hverdag i Hendes Majestæts hemmelige 
tjeneste.  
 
I anledning af halvtredsåret for Ian Flemings død udgiver Forlaget 
Rosenkilde & Bahnhof de 14 originale James Bond-bøger, som Ian Fleming 
selv var forfatter til. Bøgerne udgives i smukt nyt dansk omslagsdesign.  

Ian Lancaster Fleming (1908-1964) var en engelsk efterretningsagent, 
forfatter og journalist. Mange af hans oplevelser i den engelske 
efterretningstjeneste blev kogt sammen til essensens af hans største fiktive 
figur: agent 007 med det borgerlige navn James Bond.  

Ian Fleming selv var forfatter til i alt 14 Bond-bøger (heraf 12 romaner og to 
novellesamlinger). Hans første Bond-bog, Casino Royale, udkom i 1953. 

UDGIVELSESRÆKKEN udsendes nu for første gang på dansk i kronologisk 
rækkefølge, hvorved læserne kan stifte bekendtskab med udviklingen i 
James Bond-figuren. Alle 14 bind er forsynes med nyskrevet forord af den 
danske James Bond-ekspert Rasmus Paaske Larsen. 
Samtidig udgives Flemings novelle ”007 i New York”, som aldrig tidligere 
har været oversat til dansk.  
 

         
 

        

mailto:post@rbforlag.dk
http://da.wikipedia.org/wiki/1908
http://da.wikipedia.org/wiki/1908
http://da.wikipedia.org/wiki/England
http://da.wikipedia.org/wiki/Efterretningsv%C3%A6sen
http://da.wikipedia.org/wiki/Forfatter
http://da.wikipedia.org/wiki/Journalist
http://da.wikipedia.org/wiki/James_Bond
http://da.wikipedia.org/wiki/Casino_Royale
http://da.wikipedia.org/wiki/1953


                      Ian Flemings originale James Bond-bøger genudgives! 

    
Til anmeldelse, november 2014 

 

Forlaget Rosenkilde & Bahnhof    I   Toldbodgade 29 C, st.   I   1253 København K   I  post@rbforlag.dk    I   www.rbforlag.dk 

 
ISBN 
978-87-7128-815-5 
978-87-7128-816-2 
978-87-7128-817-9 
978-87-7128-818-6 
978-87-7128-819-3 
978-87-7128-820-9 
978-87-7128-821-6 
978-87-7128-822-3 
978-87-7128-823-0 
978-87-7128-824-7 
978-87-7128-825-4 
978-87-7128-826-1 
978-87-7128-827-8 
978-87-7128-828-5 
 
Udkommer 
1-7: 15. okt. 2014 
8-14: 17. nov. 2014 
 
 

 
 
 

 

      
 
Yderligere info: Du er meget velkommen til at kontakte forlaget på 
post@rbforlag.dk eller på telefon 42360123 for pressemateriale og 
information. 
Se også www.ianfleming.com 
 
 
 
 

  
 
 

mailto:post@rbforlag.dk
mailto:post@rbforlag.dk
http://www.ianfleming.com/

