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TV-Tom i urskoven Arne Falk-Rønne Hent PDF "I dette øjeblik forstod Tom Schmidt, at han aldrig mere ville
kunne vende tilbage til det liv og den tilværelse, han havde haft for indtil blot en uge siden... i disse sekunder
vidste han, at han var blevet indfanget af eventyret, og at der ventede ham en række spændende dage og

nætter i de ukendte urskove... på få timer havde han overvundet "træfrygten"..."

Efter en dansker er blevet kidnappet af indianere i den bolivianske jungle, tager tv-journalisten Tom Schmidt
med på en ekspedition dybt ind i junglen for at finde gerningsmændene og befri sin landsmand. Livet i

junglen er farefyldt og uforudsigeligt, og dog går det op for Tom, at det trygge, civiliserede liv i Danmark én
gang for alle har sluppet sit tag i ham.

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).

 

"I dette øjeblik forstod Tom Schmidt, at han aldrig mere ville kunne
vende tilbage til det liv og den tilværelse, han havde haft for indtil
blot en uge siden... i disse sekunder vidste han, at han var blevet
indfanget af eventyret, og at der ventede ham en række spændende

dage og nætter i de ukendte urskove... på få timer havde han
overvundet "træfrygten"..."

Efter en dansker er blevet kidnappet af indianere i den bolivianske
jungle, tager tv-journalisten Tom Schmidt med på en ekspedition
dybt ind i junglen for at finde gerningsmændene og befri sin

landsmand. Livet i junglen er farefyldt og uforudsigeligt, og dog går
det op for Tom, at det trygge, civiliserede liv i Danmark én gang for

alle har sluppet sit tag i ham.

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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