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Paradis om bagbord Arne Falk-Rønne Hent PDF Forlaget skriver: "Vi befinder os i den tropiske del af dette
umådelige ocean. Vi ser dets overflade, men fatter næppe den tavse kamp, den dækker over. Fra

Mindanaodybet ud for Filippinerne til Tongagravene tusinder af kilometre mod sydøst går de ækvatoriale,
varme saltvandsstrømme, som til sidst løber sammen i Kurishiostrømmen, der i nogen grad, men i langt større
målestok, kan minde om den atlantiske Golfstrøm - som bekendt har Norge Mexico at takke for mit milde
vinterklima ... Det er så at sige verdens flod i verdens største hav. Men det eneste synlige tegn på denne
fantastiske kamp mellem kulde og varme er er den tynde damp, som nu og da kan stå op fra havet."

Den danske opdagelsesrejsende Arne Falk-Rønne sejler i kølvandet på det legendariske engelske krigsskib
Bounty, hvis kaptajn i 1789 blev offer for mytteri og sat i en lille båd på det store hav i Oceanien. Skibet

fortsatte en spændende rute gennem det sydlige Stillehav, og Arne Falk-Rønne præsenterer os i sin
rejsebeskrivelse for de natur- og kulturskatte, der stadig består fra Bountys tid.

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).

 

Forlaget skriver: "Vi befinder os i den tropiske del af dette umådelige
ocean. Vi ser dets overflade, men fatter næppe den tavse kamp, den

dækker over. Fra Mindanaodybet ud for Filippinerne til
Tongagravene tusinder af kilometre mod sydøst går de ækvatoriale,

varme saltvandsstrømme, som til sidst løber sammen i
Kurishiostrømmen, der i nogen grad, men i langt større målestok,
kan minde om den atlantiske Golfstrøm - som bekendt har Norge
Mexico at takke for mit milde vinterklima ... Det er så at sige

verdens flod i verdens største hav. Men det eneste synlige tegn på
denne fantastiske kamp mellem kulde og varme er er den tynde

damp, som nu og da kan stå op fra havet."

Den danske opdagelsesrejsende Arne Falk-Rønne sejler i kølvandet
på det legendariske engelske krigsskib Bounty, hvis kaptajn i 1789
blev offer for mytteri og sat i en lille båd på det store hav i Oceanien.
Skibet fortsatte en spændende rute gennem det sydlige Stillehav, og
Arne Falk-Rønne præsenterer os i sin rejsebeskrivelse for de natur-

og kulturskatte, der stadig består fra Bountys tid.

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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