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Kodenavn Thunder Ian Fleming Hent PDF I Kodenavn Thunderball stilles James Bond over for superskurken
Ernst Stavro Blofeld, der er leder af den internationale terrororganisation S.P.E.C.T.R.E. Blofeld har stjålet to
kraftfulde atombomber, og hans djævelske plan er at ødelægge to storbyer, hvis hans krav om hundrede
millioner pund ikke bliver imødekommet. Agent 007 må kaldes ind, han får en uge til at finde bomberne.
Bonds rejse fører ham til Bahamas, hvor han møder den smukke Domino, som er elskerinde til Blofelds

højrehånd, Emilio Largo. Snart befinder Bond sig i hajfyldte farvande …

Romanen Kodenavn Thunderball er den første i Ian Flemings såkaldte Blofeld-trilogi (de to øvrige er I
Hendes Majestæts hemmelige tjeneste og Man lever kun to gange).

Kampen mellem Bond og Blofeld bliver en kamp på liv og død …

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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