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De mörka kontinenterna är den tredje och sista delen i serien Africka. De obegripliga gyllene varelserna har
besökt jorden två gånger. Båda besöken har lett till utbrott av våld och kaos. Efter det andra besöket verkar
allting äntligen stabilisera sig, till och med för känsliga människor som Alea Rynell. Under en tid - för sedan
bryter oron ut igen. Alea är en av dem som plågas mest. Hon anar vad som händer, och för att göra det som
måste göras tar hon hjälp av en konstgjord intelligens, av en före detta president och av någon som kanske,
men kanske inte, är Aleas egen mamma. Sagt om Africka (del 1): "Författaren skriver medryckande, utan
teknikfrosseri och utan överdrifter och det är lätt att sugas med i historien.
Jag ser fram emot nästa del" Clas Svahn, BTJ-häftet "Boken ger ett nytt perspektiv på det första mötet."
Emma, Boktradition Sagt om Den enda dåliga människan i världen (del 2): "Från att i första delen mer ha varit
politisk sf är det i denna del snarare dessa relationer som kommer i fokus, och det är ett briljant sätt att
använda science fiction." Tomas Cronholm, SF-Forum. "Sista delen av romanen känns som en bra Philip K
Dick-roman." Retrograde Spring
) grundade. Resan för dig som vill sy ihop din egen drömresan till Island.

En kort resumé: Vår art, Homo sapiens, uppstår i östra Afrika för mer än 150 000 år sen. Abraham Ortelius
föreslog i sitt arbete Thesaurus Geographicus. Henning Hansen Antikvariat, ett internetbaserat antikvariat för
äldre nordisk litteratur. av jordbävningar och översvämningar' och fortsatte med att säga: 'Spåren av denna
spricka avslöjar sig själva, om någon tar fram en karta över världen och noga betraktar kuster längs de tre
kontinenterna.
Resan för dig som vill sy ihop din egen drömresan till Island. Efter diverse äventyr där, bland annat
utvecklingen av språket och de mer avancerade stenredskapen, så tar sig en mindre grupp över det som idag är
Röda Havet, och vidare österut längs sydasiens havskust. Henning Hansen Antikvariat, ett internetbaserat
antikvariat för äldre nordisk litteratur. Abraham Ortelius föreslog i sitt arbete Thesaurus Geographicus.
Maten delades sedan ut till hövdingens anhängare och krigare för att dessa skulle kunna försvara stammen och
hövdingen. av jordbävningar och översvämningar' och fortsatte med att säga: 'Spåren av denna spricka
avslöjar sig själva, om någon tar fram en karta över världen och noga betraktar kuster längs de tre
kontinenterna. En kort resumé: Vår art, Homo sapiens, uppstår i östra Afrika för mer än 150 000 år sen.
Resan för dig som vill sy ihop din egen drömresan till Island. Efter diverse äventyr där, bland annat
utvecklingen av språket och de mer avancerade stenredskapen, så tar sig en mindre grupp över det som idag är
Röda Havet, och vidare österut längs sydasiens havskust. ) grundade.

