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Øerne i solen Arne Falk-Rønne Hent PDF Forlaget skriver: "Charmen ved at bo på Kanarieøerne:
At kunne gå langs stranden, hvad enten den har sort eller hvidt sand...

At svømme juleaftens eftermiddag med børn og børnebørn i Atlanterhavet...
At sove med åbne døre ud til lyden fra havets mægtige dønninger...

At sætte dig ved solnedgang med din familie ved et bord på en primitiv restaurant langt fra turistcentrene og
betragte livet omkring dig... "

Arne Falk-Rønne har i sit lange liv rejst verden tynd og oplevet ting, vi andre kun kan drømme om. Men selv
en eventyrer som ham har brug for et hjem, og Arne Falk-Rønne har valgt at slå sig ned på De Kanariske Øer,
nærmere bestemt Lanzarote. Her har han arbejdet som rejseleder, forfatter og journalist, og i "Øerne i solen"
fortæller han om sit liv på De Kanariske Øer, de mennesker, der bebor dem, og øernes spændende historie.

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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