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historien om Arndt Paul Richardt Lauritzen (1915-1978), en usædvanlig farverig person, som i sit eventyrlige

liv nåede at være benediktinermunk, officer, katolsk præst, partisan, familiefader, forretningsmand og
hemmelig agent i flere lande. Hans mange dramatiske livsvalg bragte ham igen og igen i ekstreme og

ekstremt farlige situationer. Drømmen om at blive præst i den katolske kirke førte ham til Rom i 1940, men
konfronteret med fascismens og nazismens ondskab forlod han præstegerningen for at kaste sig ind i

modstandskampen. Hans ufattelige vovemod gjorde ham til en af de mest beundrede lederskikkelser i den
blodige frihedskamp, som rasede i Norditalien fra vinteren 1943-44 til slutningen af april 1945. I Parma er en

gade opkaldt efter Lauritzen, Via Paolo il Danese.

ANMELDERNE SKREV:
"Det er en knaldgod historie, Thomas Harder har fundet (...) Der er tale om en af de mest originale historiske
biografier, der er skrevet herhjemme i årevis (...) Den er både engageret og underholdende – og giver stof til

at tænke videre over biografien som faghistorisk genre."
- www.historie-online.dk
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