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Vi følger lyden og finder snart efter et termitbo omgivet af åben rustrød jord på alle sider. Foran et af hullerne
ind i dronningehunnens bolig kryber et lille nyfødt barn sammen!

Det lille forsvarsløse menneskevæsen, der et øjeblik kan minde om en hundehvalp, har vendt sig om på
ryggen og ligger drejet op mod solen med øjne, der er betændt af sår."

Et nyfødt barn, der er blevet ofret til myrernes ånd, en spedalsk kvinde, der tigger ved savannestien,
sovesygepatienter, der er lænket til landsbyens træer. Arne Falk-Rønne og en modig kvindelig missionær
besøger steder i Afrika, der før har været utilgængelige for de hvide. Her oplever de de mest fantastiske og
foruroligende ting og møder mennesker, der kæmper med næb og klør mod sygdomme og slavehandel.

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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