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Maak kennis met James Bond: charmant, beschaafd, aantrekkelijk, kil, meedogenloos en dodelijk. Aan het begin van zijn carrière krijgt geheim agent 007 de opdracht een levensgevaarlijke, hoog spel spelende Russische spion, bijgenaamd Le Chiffre, onschadelijk te maken. De wijze waarop dit moet gebeuren
is door hem aan de baccarattafel te ruïneren en zo zijn Sovjetbazen te dwingen hem 'met pensioen te sturen'. Algauw is Le Chiffre aan de verliezende hand, maar sommige mensen weigeren volgens de regels te spelen. Bonds aandacht voor een mooie spionne leidt tot een ramp en een onverwachte redder. Ian
Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij
kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste James Bond-boek, Casino Royale. In 1964 overleed de geestelijk vader van de beroemdste spion aller tijden. Zijn veertiende en laatste James Bond-boek, Octopussy & The Living Daylights,
verscheen postuum in 1966.
America's 1st Freedom
You only live twice
Auric Goldfinger is wreed, slim en zeer behoedzaam. Hij speelt vals met Canasta en is bezeten van twee dingen: goud en de volmaakte misdaad. James Bond krijgt van MI5 en de Bank of England de opdracht uit te vinden wat deze geniale misdadiger, die al de rijkste man van het land is, van plan is met zijn
fortuin te doen en wat de connectie is met de Russische spionagedienst SMERSH. Wanneer 007 infiltreert in de organisatie van Goldfinger, blijkt dat diens plannen veel grootser zijn dan wie dan ook voor mogelijk had gehouden. De grootste roof in de geschiedenis is ophanden en hierbij zullen zeer veel
slachtoffers vallen... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst,
waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. Goldfinger, het zevende boek in de reeks, verscheen oorspronkelijk in 1959. Ian Fleming overleed in 1964. .
The man with the golden gun
Casino Royale
Ian Fleming James Bond 007 The Man With the Golden Gun In een kantoor, ergens op een uiterst geheime plaats in Londen, wordt een moord beraamd. Het gedoodverfde slachtoffer is M, de beoogde moordenaar is... James Bond Het is een bizarre thuiskomst voor Bond, de gehersenspoelde spion van de Britse geheime dienst. Er
is al een jaar lang niets meer van hem vernomen en iedereen dacht dat hij dood was. Om zijn reputatie te herstellen en opnieuw het vertrouwen van zijn superieuren te winnen, reist 007 af naar Jamaica. Hier bindt hij de strijd aan met een van de gevaarlijkste huurmoordenaars ter wereld: Paco 'Pistolen' Scaramanga, de
man met de gouden revolver. Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij
van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. The Man With the Golden Gun, het dertiende boek in de reeks, verscheen in 1964, het jaar waarin Ian Fleming overleed.
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De wereld van de internationale spionage is er een van smerige zaakjes. Niemand weet dat beter dan James Bond, de Britse geheim agent die door sommigen wordt geroemd, maar door vele anderen wordt gevreesd. In welke situatie 007 ook verzeild raakt, dankzij zijn moed, vindingrijkheid en charme weet hij elke opdracht tot een goed einde te brengen. Of het nu gaat om de confrontatie met een majoor
die met een geheim is ondergedoken op Jamaica, de moord op een Russische sluipschutter in Berlijn, of de strijd met een beruchte KGB-functionaris tijdens een veiling bij Sotheby's... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste James Bond-boek, Casino Royale. In 1964 overleed de geestelijk vader van de beroemdste spion aller tijden. Octopussy & The Living Daylights, het veertiende en laatste James Bond-boek,
verscheen postuum in 1966. .
Een zaak van eer
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Goldfinger
Doctor No

'Wat een sensationele verbeeldingskracht.' - Sunday Times Na de dood van zijn vrouw, is Bond volledig ingestort. Eens was hij de meest gewaardeerde spion van de Britse geheime dienst, nu is hij een gevaar voor zichzelf en de mensen met wie hij werkt. Toch besluit M hem een laatste kans te geven en hij stuurt 007 op een
missie naar Japan om zichzelf te rehabiliteren. Maar dat blijkt een vrijwel onmogelijke missie te zijn. In het 'Kasteel des doods' komt Bond tegenover een oude vijand te staan en alles wijst erop dat dit wel eens zijn laatste opdracht zou kunnen worden. Bond moet vechten voor zijn leven met alle middelen die hij heeft.
Maar zoals de haiku zegt: je leeft maar tweemaal, wanneer je geboren wordt en nog eens wanneer je in het aangezicht staat van de dood. Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het
persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. You Only Live Twice, het twaalfde boek in de reeks, verscheen oorspronkelijk in 1964. Ian Fleming
overleed nog datzelfde jaar. .
Octopussy & The Living Daylights
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'Meesterlijk... prachtig geschreven.' - Raymond Chandler James Bond krijgt de opdracht een routineonderzoek in te stellen naar de verdwijning van twee leden van de Britse geheime dienst op Jamaïca. Dit ogenschijnlijk rustige karweitje loopt uit op een confrontatie met een sinistere zonderling die op een privé-eiland in de Caribische Zee verblijft. Doctor No, een
man met metalen grijpklauwen als handen, neemt Bond en de mooie Honey Rider in een dodelijke greep. Vanaf dat moment vechten Bond en Rider voor hun leven in een fataal spel waarin Doctor No alle troeven in handen heeft... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military
Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste boek, Casino Royale, in 1957 was Doctor No het zesde boek in de
reeks. Ian Fleming overleed in 1964. .
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