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Øjvind Kyrø tager i Congo: Farezone 5 læseren med på en rystende ”road-dokumentar” gennem Congos
hærgede og dybt forarmede krigszone. Beretningen er formet som en række krydsklip mellem egne oplevelser

og historiske rids.

I det ene spor følger man den noget hysteriske og hypokondre jeg-person, reporteren Øjvind Kyrø, der må
døje med hastighedsdjævle til lands og til vands, med svag kulinarisk standard på spise- og sovesteder samt

mudder på støvlerne og ømme baller.

I det andet spor føres man ind i et stykke nationalhistorie. Afrika-kenderen Øjvind Kyrø beretter personligt,
engageret og dybt chokerende om Congo, dette hus i splid med sig selv; om kannibaler og krigere, om
idealister og korrupte embedsmænd, om udbytteren Kong Leopold den II af Belgien og hans grusomme

håndlanger Stanley, om drømmeren Lumumba og heksekunstneren Mobutu; helt frem til Kabila og nutidens
store Congokrig, der fortsat er et blødende sår midt i Afrikas hjerte. Bogen er et opråb til det danske samfund

om opmærksomhed til Congo og det glemte kontinent, Afrika.

På bogens forside ses den frygtede militsleder Tango Fort, som Øjvind Kyrø interviewer i bogen.
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