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Skæbnens flod Arne Falk-R\u00f8nne Hent PDF I 1954 findes liget af danskeren Ole Müller i en flod i Øst-

Bolivia. Øjensynligt er den unge mand blevet mishandlet på det groveste og dræbt af en ukendt
indianerstamme, men motivet ligger hen i det uvisse. Fem år efter rejser de tre eventyrere Arne Falk-Rønne,
Jørgen Bitsch og Helmer Christiansen dybt ind i Bolivias jungle for at opklare mysteriet. På turen gennem

den tætte jungle møder de indianere, der synger sange om glæden ved at spise menneskekød, folk, der af egen
fri vilje har forladt civilisationen for at skabe sig et liv i junglen, for slet ikke at tale om de mange

kæmpeslanger, leoparder og dødeligt giftige fisk, der gør livet farligt for den lille ekspedition. "Skæbnens
flod" er en spændingshistorie fra virkelighedens verden. 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).

 

I 1954 findes liget af danskeren Ole Müller i en flod i Øst-Bolivia.
Øjensynligt er den unge mand blevet mishandlet på det groveste og
dræbt af en ukendt indianerstamme, men motivet ligger hen i det

uvisse. Fem år efter rejser de tre eventyrere Arne Falk-Rønne, Jørgen
Bitsch og Helmer Christiansen dybt ind i Bolivias jungle for at
opklare mysteriet. På turen gennem den tætte jungle møder de

indianere, der synger sange om glæden ved at spise menneskekød,
folk, der af egen fri vilje har forladt civilisationen for at skabe sig et

liv i junglen, for slet ikke at tale om de mange kæmpeslanger,
leoparder og dødeligt giftige fisk, der gør livet farligt for den lille

ekspedition. "Skæbnens flod" er en spændingshistorie fra
virkelighedens verden. 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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