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handler om Sahara og den anden om Algeriets turbulente tilværelse. Sahara Saharas mange ansigter beskriver
Saharaørkenen med dens smukke klippeskulpturer, klippemalerier og helleristninger, som giver et billede af
de mennesker, der har levet her for tusinder af år siden. Bogen fortæller, hvordan Saharaørkenen opstod og

langsomt blev omdannet fra frugtbart område til Savanne og ørken. Dernæst følger en skildring af de
mennesker, der lever og bor i området, og hvordan de opretholder livet, og tjener til de daglige

fornødenheder. Man får også indblik i deres husdyrhold, og hvordan de skaffer føde til dyrene. I ørkenen
lever der mange forskellige vilde dyr, fugle reptiler osv. Man kan se deres fodspor i sandet. Saharabogen

slutter med at fortælle om en gammel landbrugsteknik, der kan gøre ørkenen til et frodigt område, hvor man
kan dyrke afgrøder, som kan brødføde en stadig stigende befolkning. Algeriet Algerietdelen beskriver landets
mange op- og nedture og dets turbulente tilværelse fra 200 år før vor tidsregning til i dag. Man kan i dag se
de mange smukke levn fra bl. a. romertiden. Landet har været plaget af utallige krige og besættelser, bl. a

Frankrigs besættelse af landet, samt deres frihedskrig og borgerkrig. Der er museer og mindesmærker for dem.
Denne del af borgen slutter med situationen i dag.
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