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I morges ved Amazonfloden. Indtryk fra en rejse i Latinamerika Arne Falk-R\u00f8nne Hent PDF "Jeg sidder
med slangekranierne som en rosenkrans og kan ikke lade være med at undre mig. I morges ganske tidligt, før
solen endnu var kommet over skovranden, sloges jeg med moskitoerne i en kano på Amazonfloden efter

aftenen i forvejen at have taget afsked med høvdingen, der gav mig denne kæde ... I morges ved
Amazonfloden! Tanken vender tilbage til mig som en besættelse herude over Atlanterhavet." "I morges ved
Amazonfloden" er en samling af eventyrer Arne Falk-Rønnes indtryk fra sine 12 rejser i Latinamerika. Bogen

fører os op ad Amazonflodens bifloder, på hesteryg i Andesbjergenes kulde, præsenterer os for de få
tilbageblevne danskere i danskerkolonien i Venezuela og giver os et unikt indblik i Latinamerikas afkroge,
som de så ud i 1950‘erne og 1960‘erne, og som i dag er for længst forsvundet. Arne Falk-Rønne (1920-1992)
dansk forfatter, journalist, rejseleder og eventyrer. Han har udgivet både rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser,
og slog for alvor igennem internationalt med en række værker, hvor han følger i flere bibelske personers

fodspor. Heraf kan nævnes "Abrahams vej til Kanaáns land" (1971), "Moses' vej gennem ørkenen (1973) og
"Du er Peter - en rejse i apostelen Peters fodspor" (1976).

 

"Jeg sidder med slangekranierne som en rosenkrans og kan ikke lade
være med at undre mig. I morges ganske tidligt, før solen endnu var
kommet over skovranden, sloges jeg med moskitoerne i en kano på
Amazonfloden efter aftenen i forvejen at have taget afsked med

høvdingen, der gav mig denne kæde ... I morges ved Amazonfloden!
Tanken vender tilbage til mig som en besættelse herude over
Atlanterhavet." "I morges ved Amazonfloden" er en samling af

eventyrer Arne Falk-Rønnes indtryk fra sine 12 rejser i
Latinamerika. Bogen fører os op ad Amazonflodens bifloder, på

hesteryg i Andesbjergenes kulde, præsenterer os for de få
tilbageblevne danskere i danskerkolonien i Venezuela og giver os et
unikt indblik i Latinamerikas afkroge, som de så ud i 1950‘erne og



1960‘erne, og som i dag er for længst forsvundet. Arne Falk-Rønne
(1920-1992) dansk forfatter, journalist, rejseleder og eventyrer. Han
har udgivet både rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser, og slog for

alvor igennem internationalt med en række værker, hvor han følger i
flere bibelske personers fodspor. Heraf kan nævnes "Abrahams vej til
Kanaáns land" (1971), "Moses' vej gennem ørkenen (1973) og "Du

er Peter - en rejse i apostelen Peters fodspor" (1976).
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