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Spanien i hjertet Arne Falk-Rønne Hent PDF Forlaget skriver: "Det er umuligt at lære Spanien at kende til
bunds; jo mere det kryber ind i dit hjerte, jo længere tid du opholder dig i landet, desto mindre forstår du af

det. Men på en besynderlig måde bliver dets folk og dets historie alligevel levende for dig...
at rejse til Spanien gør dit sind rigere, giver det en ny dimension. Derfor rejs med!"

Den danske opdagelsesrejsende og journalist Arne Falk-Rønne har rejst i Spanien flere gange og boet der et
halvt år. På baggrund af sit store kendskab til landet og dets historie og sin store kærlighed til den spanske

kultur og folk tager han læseren med på en rejse gennem Spanien, som vi aldrig har set det før.

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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