
Skarsgårds och Kinnamans chanser att bli Bond
Under 2019 kommer nästa Bondfilm ut på biograferna –den tjugofemte producerad av EON Productions. Filmen är dessutom den femte och
sista med skådespelaren Daniel Craig i huvudrollen. Spekulationerna kring vem som blir nästa 007 har börjat och med på oddslistan finns
svenskduon Joel Kinnaman och Alexander Skarsgård.

Innan den nya filmen ens har kommit ut på biograferna spekuleras det vilt kring vem som blir nästa James Bond efter Daniel Craig. Ännu har ingen svensk
gestaltat rollen som agenten, men med på oddslistan finns såväl Joel Kinnaman som Alexander Skarsgård.

– Med tanke på att vi ser allt fler svenskar i Hollywoods filmproduktioner är det inte omöjligt att någon av våra exporter tar hem rollen som James Bond. Jag
kan definitivt föreställa mig Alexander Skarsgård när han beställer in en Dry Martini. Skakad, inte rörd, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Oddset på Joel Kinnaman och Alexander Skarsgård spelas till 51 gånger pengarna, att jämföra med oddsen på actionveteranerna Gerard Butler (81.00) och
Clive Owen (81.00).

I toppen på oddslistan återfinns James Norton (3.50), som senast sågs i kriminalserien McMafia. Norton utmanas främst av Tom Hardy (3.75), främst
ihågkommen för sin roll som Batman-skurken Bane. Oddslistans stora högoddsare är David Beckham, ett spel på att den gamle frisparkskungen kammar
hem rollen ger 251 gånger pengarna.

Unibet odds på vem som blir nästa James Bond:

James Norton 3.50
Tom Hardy 3.75
Jack Huston 5.00
Idris Elba 5.50
Aidan Turner 7.50
Tom Hiddlestone 7.50
Michael Fassbender 11.0
Joel Kinnaman 51.00
Alexander Skarsgård 51.00
Gerard Butler 81.00
Clive Owen 81.00
David Beckham 251.0

För fler och uppdaterade odds, se: https://se.unibet.com/betting#event/1004513415

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert, 070-875 41 31, henrik.holm@unibet.com
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