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Det var en gång en man med namnet Tiburtius 
Súarez. Han var utforskare och skulle resa till 
djungeln men nu snackar vi Amazonas regn-
skog. Han bodde i Portugal och var 30 år 
gammal.
 Flyget åkte 05:30 på morgonen. Han gick 
upp och borstade sina tänder och satte på sig 
kläder sen åkte han iväg. 
 8 timmar senare landade planet i Rio de 
Janeiro. Han åkte tåg till Amazonas och började 
sin resa. 
 I Amazonas fanns det ju en del farliga djur 
till exempel ormar, malariamyggan och pilgifts-
grodor. Men han var en envis man så han gick in 
i regnskogen. Tiburtius Súarez gillade äventyr!

Ibland kan det gå illa. Nu var han inne i skogen 
men han hade glömt väskan i planet.
Skit! sa han, för i väskan låg ju mat, vatten och 
viktiga redskap, till exempel ett rep. Så han 
var tvungen att hitta sin väska. Han åkte tåg 
tillbaka till flygplatsen. Planet skulle åka om 
en halvtimme. Han tog sin väska och sprang 
och tog sig tillbaka till regnskogen. Nu var han 
framme, äntligen, han började sin resa.

Han såg apor slingra sig i lianerna och nu såg 
han också Amazonfloden. Då kommer en 
krokodil upp mot honom han blir livrädd och 
tar fram ryggsäcken. I ryggsäcken fanns det en 
slangbella. Han tog upp en sten och satte den i 
slangbellan och sköt på krokodilen. Krokodilen 
blir rädd och går ner i vattnet och Súarez 
trampar vidare. Sen kommer han in i en tätare 

och djupare skog. Han ser någonting som rör 
sig mot honom, det är en jaguar! Han tar fram 
två pinnar och drar dem mot varandra så att det 
blir eld, jaguaren blir jätterädd och försvinner.
 Nu börjar solen gå ner och på natten kom-
mer det ju många fler farliga djur. Han hittade 
en grotta, han gjorde en lägereld och packade 
upp sin sovsäck ur väskan. 
 På morgonen fortsatte han resan. Han hit-
tade ett mangoträd, han tog ner några mangos, 
tog fram sin kniv och skar upp mangorna. Det 
blev hans frukost. Han hittade en älv och följde 
den. När han hade följt älven i 5 km hittade han 
en grotta. Han gick in i grottan och där fanns det 
guld! Han blev jätteglad men han hade ju inte 
en hacka. Men i grottan hittade han ett skelett 
och skelettet höll i en guldhacka. Yes! tänkte 
han, tog hackan och började hugga guldet. Det 
tog lång tid. En timme senare var han inte fär-
dig än men efter en kvart blev han färdig. Han 
tog guldet och gick ur grottan. Sprang genom 
regnskogen som han har varit i. 

Dagen efter var han ute från skogen. Nu tog han 
tåget till flyget och reste hem. Han tänkte att nu 
är resan slut. Väl hemma så tog han upp guldet 
och lade det bland sin hög med diamanter, 
juveler och smaragder. 
 Efter en lång resa satte han sig i soffan och 
kände sig nöjd.
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