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Rom varer hele livet Arne Falk-R\u00f8nne Hent PDF I Arne Falk-Rønnes bog "Rom varer hele livet"
fortæller forfatteren og eventyren om sin ungdom som rejseleder for turister den smukke kulturskat af en
hovedstad, sin tid som midaldrende journalist i den by, hvor der hele tiden sker noget utroligt og sin
alderdom som forfatteren, der drukner i inspiration i Den Evige Stad. Det er fortællingen om de mange

berømte og berygtede mennesker, der har betrådt Roms snørklede gader, foreviget dens indbyggere i smukke
malerier og skulpturer, fuppet sig frem i livet eller drukket sig sanseløse af champagne og kærlighed. "Rom er
de ømme fødders og det åbne og lette sinds by. Sådan vil jeg udtrykke det, hvis jeg skal sige det i én sætning.
Intet andet sted på jordkloden bliver du så træt af at trave omkring; intet andet sted får du en næsten fysisk
fornemmelse af et hurtigere pulserende sanseliv, i samme øjeblik, du fra dit hotel går ud på gaden." 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 Arne Falk-Rønnes bog "Rom varer hele livet" fortæller forfatteren
og eventyren om sin ungdom som rejseleder for turister den smukke
kulturskat af en hovedstad, sin tid som midaldrende journalist i den
by, hvor der hele tiden sker noget utroligt og sin alderdom som
forfatteren, der drukner i inspiration i Den Evige Stad. Det er

fortællingen om de mange berømte og berygtede mennesker, der har
betrådt Roms snørklede gader, foreviget dens indbyggere i smukke
malerier og skulpturer, fuppet sig frem i livet eller drukket sig

sanseløse af champagne og kærlighed. "Rom er de ømme fødders og
det åbne og lette sinds by. Sådan vil jeg udtrykke det, hvis jeg skal
sige det i én sætning. Intet andet sted på jordkloden bliver du så træt

af at trave omkring; intet andet sted får du en næsten fysisk
fornemmelse af et hurtigere pulserende sanseliv, i samme øjeblik, du
fra dit hotel går ud på gaden." 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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