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Mine venner kannibalene Arne Falk-Rønne Hent PDF Forlaget skriver: I "Mine venner kannibalerne" er
journalist og eventyrer Arne Falk-Rønne rejst til øgrupperne Ny Guinea og Ny Hebriderne. Her møder han
øens oprindelige befolkning og lærer deres kultur at kende. En kultur, der i høj grad er præget af de interne

stridigheder mellem stammerne. En del af disse krige handler om "at stjæle kvinder". Noget, der måske kunne
klinge negativt i vestlige ører, men som en ældre kvinde fortæller: "Det var nu en morsom tid," siger hun,

"dengang var der unge piger og fyrige elskere til. Alle vi, der blev røvede, fik set os om i verden og oplevede
mange morsomme ting, så jeg siger altid til mine børnebørn af kvindekøn: Gid det må times jer at blive

bortført, medens I endnu er unge og attråværdige ... så ligger hele verden åben for jer!"

Arne Falk-Rønne (1920-1992) 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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