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engelske straffekoloni i Australien med kurs mod Hollandsk Ostindien. "Hvor er du, Paradis?" råbte den ene
ud over det mægtige Stillehav, hvortil en anden svarede, "vi skal nok finde dig! Bare hold ud!" Journalist og
eventyrer Arne Falk-Rønne er rejst i kølvandet på de undvegne fanger og skildrer det liv, de flygtede fra, og
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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 1789 flygtede ni fanger sammen med to børn fra den engelske
straffekoloni i Australien med kurs mod Hollandsk Ostindien. "Hvor
er du, Paradis?" råbte den ene ud over det mægtige Stillehav, hvortil
en anden svarede, "vi skal nok finde dig! Bare hold ud!" Journalist
og eventyrer Arne Falk-Rønne er rejst i kølvandet på de undvegne
fanger og skildrer det liv, de flygtede fra, og den rejse, som ventede
dem. Disse 11 mennesker blev de eneste, der nogensinde overlevede
en flugt fra den frygtede straffekoloni i de 70 år, den eksisterede.
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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