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Lev og lad dø Ian Fleming Hent PDF I Lev og lad dø møder vi baron Samedi – alias mr. Big – hersker over
”Den sorte enkes Voodoo-sekt”, kirkegårdens gud, kaptajn for de dødes legioner.

Mr. Big har allieret sig med den største magt i verden, nemlig frygten. Og han udfører sine lyssky operationer
ved hjælp af store akvarier med rovfisk, som han fodrer med mennesker.

Det er dette uhyre af et menneske, James Bond tager kampen op med. Fra skatteøen Surprise dirigerer mr. Big
den kriminelle underverden i Harlem, og da Bond falder for hans blændende smukke elskerinde, Solitaire,
intensiveres kampen mellem de to dødsfjender. Efter en heftig forfølgelse gennem Amerika kulminerer
spændingen på skatteøen, hvor mr. Big sætter sine rovfisk ind på uigenkaldeligt at gøre det af med 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 forsynet med nye forord af den danske Bond-

ekspert Rasmus Paaske Larsen.

 

I Lev og lad dø møder vi baron Samedi – alias mr. Big – hersker
over ”Den sorte enkes Voodoo-sekt”, kirkegårdens gud, kaptajn for

de dødes legioner.

Mr. Big har allieret sig med den største magt i verden, nemlig
frygten. Og han udfører sine lyssky operationer ved hjælp af store

akvarier med rovfisk, som han fodrer med mennesker.

Det er dette uhyre af et menneske, James Bond tager kampen op
med. Fra skatteøen Surprise dirigerer mr. Big den kriminelle
underverden i Harlem, og da Bond falder for hans blændende
smukke elskerinde, Solitaire, intensiveres kampen mellem de to

dødsfjender. Efter en heftig forfølgelse gennem Amerika kulminerer
spændingen på skatteøen, hvor mr. Big sætter sine rovfisk ind på

uigenkaldeligt at gøre det af med 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 forsynet med nye forord
af den danske Bond-ekspert Rasmus Paaske Larsen.
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