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Klodens forunderlige mysterier Arne Falk-R\u00f8nne Hent PDF "Jeg har valgt at skrive om de af mine rejser,
som har haft med nogle af verdenshistoriens (og pressehistoriens) mysterier at gøre, store såvel som små. Vi
drages mod det ukendte, mod det mystiske, som ulve efter bytte. Havde man fortalt mig, at jeg skulle få
mulighed for at undersøge disse og andre mysterier på stederne, hvor de havde udspillet sig, ville det have
forekommet mig lige så usandsynligt, som at menneskene nogensinde skulle kunne lande på månen." I

"Klodens forunderlige mysterier" tager eventyrer Arne Falk-Rønne os med til nogle af de steder, der altid har
fascineret mennesket ved deres mystik. Hvorfor og hvordan lykkedes det ægypterne og mayaerne i

Sydamerika at bygge de gigantiske pyramider? Er Atlantis sagn eller sandhed, og hvor kan det have ligget?
Findes der virkelig zombier på Haiti, og hvad sker der med de skibe, der sejler ind i Bermuda-trekanten og

aldrig bliver set igen? Arne Falk-Rønne (1920-1992) var en 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 har valgt at skrive om de af mine rejser, som har haft med nogle
af verdenshistoriens (og pressehistoriens) mysterier at gøre, store
såvel som små. Vi drages mod det ukendte, mod det mystiske, som
ulve efter bytte. Havde man fortalt mig, at jeg skulle få mulighed for
at undersøge disse og andre mysterier på stederne, hvor de havde
udspillet sig, ville det have forekommet mig lige så usandsynligt,
som at menneskene nogensinde skulle kunne lande på månen." I

"Klodens forunderlige mysterier" tager eventyrer Arne Falk-Rønne
os med til nogle af de steder, der altid har fascineret mennesket ved

deres mystik. Hvorfor og hvordan lykkedes det ægypterne og
mayaerne i Sydamerika at bygge de gigantiske pyramider? Er

Atlantis sagn eller sandhed, og hvor kan det have ligget? Findes der
virkelig zombier på Haiti, og hvad sker der med de skibe, der sejler



ind i Bermuda-trekanten og aldrig bliver set igen? Arne Falk-Rønne
(1920-1992) var en 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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