Word tekstbehandling … DB5 og 007
 Du skal lave en side i Word (tekstbehandling) magen til side 2
her >> (næste side)
 Selve teksten kan du hente og kopiere på min hjemmeside:
www.noah2900.dk/007termin.htm
 Tabellen nederst på siden og dens indhold må du dog selv klare !
 Opgaven må kun fylde én side !!!
 Du skal selv formatere teksten således:
 Margen: top/bund 2 cm, venstre/højre 3 cm
 Overskrifter: Arial 24 fed og 14 fed
 Almindelig tekst (brødtekst): Arial 13
 Du skal selv finde billeder, som passer til teksten (f.eks. på
Internet). Det behøver ikke være lige de samme billeder, men de
skal fylde ca. det samme på siden og være placeret på samme
måde.

God arbejdslyst
 Søren Noah (IT-lærer)

Aston Martin DB5 - en sportsvogn
Visse biler har en særlig aura over sig – selv for en inkarneret cyklist …
Og en af disse er absolut den engelske Aston Martin DB5, som blev
produceret i årene 1963-65 i kun 1153 eksemplarer.
Aston Martin DB5 kendes nok mest
fra filmene med den engelske spion
James Bond Agent 007. Han kørte
nemlig i denne fantastiske og elegante
engelske sportsvogn i filmene
"Goldfinger" (1964) og "Thunderball"
(1965) med Sean Connery som Agent
007 - og efter en pause igen i
"GoldenEye" (1995) med Pierce
Brosnan i hovedrollen.

Der er i filmene tale om en temmelig ombygget og rå udgave:
 En aggressiv japaner bliver skudt op gennem loftet med katapultsæde.
 En 2 tommer tyk panserplade ruller op og giver dækning, så der ikke
kunne skydes ind gennem bagruden, og indbyggede maskingeværer
dukker op nedenunder forlygterne.
 Bilen kan skifte automatisk mellem 4-5 forskellige nummerplader, vise
landkort over området og sprøjte røg og olie ud for at genere
modstanderne.
Jo, James Bond 007 har et
ganske robust transportmiddel i
denne bil – alt sammen
udtænkt af ”Q”, som gennem
alle filmene har stået for de
utallige tekniske tingester og
dippedutter :-)

007-biler fra Aston Martin:

Film
Goldfinger
On her majesty's secret service
The living daylights
Die another day
Casino Royale

Årstal og bilmodel
1964 Aston Martin DB5
1967 Aston Martin DBS
1987 Aston Martin Volante V8
2003 Aston Martin Vanquish V12
2006 Aston Martin DBS

