


VIGTIGT!
Næsten alt i bogen er sket i virkeligheden.  
Husk altid at undersøge, hvad der er fakta,  

og hvad der er fiktion.  
Et lille tip: 

Hvis det lyder til at være løgn,  
så er det nok i virkeligheden sandt.  

Husk ALTID at fakta-tjekke!

Disclaimer:

Bogen er en humoristisk bog, så tag den ikke for mere end det.  

Alle personer i bogen er fiktive, uanset hvad de hedder,  

og hvor meget de så end måtte ligne personer fra den virkelige verden. 

Men en stor tak skal alligevel lyde til  

Leonardo DiCaprio, familien Escobar, Alice Walton,  

Richard Møller Nielsen, Dr. Hamid Lechhab, Børge Degn og Birthe Rønn Hornbech. 

En helt speciel tak til Simon Jul Jørgensen og Jan Elhøj – I er mega inspirerende!

… nåh ja, og en oprigtig undskyldning til alle indbyggerne i Søndersø.
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Kapitel 1
Mit navn er Tobias Gonzales. Jeg er lille og bruger 
briller – rent faktisk er mine briller så tykke, at jeg 
burde kunne se ind i fremtiden, og så er jeg nærmest 
den menneskelige udgave af en Maggi-terning. Lille, 
brun og lugter underligt, men fuld af kraft og saft. 
Lille brune, bebrillede Tobias. Hvor jeg reelt stam-
mer fra, ved jeg ikke, men jeg er opvokset i en brasi-
liansk ’favela’ – en slumforstad til byen Brasilia, der 
er hovedstaden i Brasilien. 
Et hårdt nabolag, hvor der blev skudt 60 mennesker 
i minuttet på grund af bandeopgør – en person pr. 
sekund hele året rundt. 
Dette er min helt utrolige livshistorie:

Jeg har aldrig mødt mine forældre, men jeg er vokset 
op hos hr. og fru Smith. 
Min ”mor” (som jeg altid har kaldt fru Smith) var 
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et hjertevarmt menneske … helt præcist 37,4 grader 
varm. Nøjagtigt det samme som min ”far” (som jeg 
altid har kaldt fru Smiths mand). Han var næsten 
aldrig hjemme, da han havde meget travlt på sit 
arbejde. Han arbejdede på et kontor, hvor de lavede 
”Det rager ikke dig” – hvilket han nok har været rig-
tig god til, eftersom han stort set altid var på arbejde, 
lige bortset fra når han kom hjem og bad mig tunge-
teste, om der var strøm i stikkontakten … 
Tosset, for han kunne jo bare have tændt for lyset 
for at se, om der var strøm. Måske er der en sam-
menhæng imellem det og så det faktum, at jeg ikke 
husker så meget fra min barndom. 
Så jeg besluttede mig for, at min mission i livet skul-
le være at finde mine forældre. Finde mine rødder. 
Hvorfor blev jeg forladt? Hvad er der sket med mine 
forældre?

Jeg blev smidt ud fra hr. og fru Smiths hjem, da jeg 
fyldte 15 … slynget ud af mit ”barndomshjem” med 
en katapult. Der stod jeg så, alene, omtumlet, i en 
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skovmandsskjorte og med en rygsæk fyldt med tøj, 
Fåborg-dåseleverpostej og 250.000 dollars … Ja, du 
læste rigtigt… en skovmandsskjorte!!!!

Mine ”forældre” stod tilbage i huset og vinkede med 
knyttede næver. Nu skulle jeg ud og vinde verden. 
Finde mine rødder. Finde min indre ro. Skabe min 
egen succes. Trutte i mit eget valdhorn og ikke 
mindst fise i min egen hornlygte. Jeg har aldrig 
været så god til det med metaforer, men som fru 
Smith altid har sagt: ”Brændt barn skyr bjørnen over 
åen efter vand med hårene for døve ører”.  At finde 
mening i hendes udtalelser var lige så svært som at 
slukke en ildebrand i en trelænget gård med en rød 
sodavand.

Der stod jeg så, som et miks af Huckleberry Finn og 
Tom Sawyer, og var klar til at gå ud i verden. Men 
min tur var lidt mere skræmmende end deres lille 
fesne Mississippiflod … Jeg stod foran Amazonas-
floden, 6.437 km lang, og den flytter 209.000 kubik-
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meter vand i sekundet. Den ultimative udfordring 
for enhver, der søger eventyr og overmenneskelige 
udfordringer. Regnskoven ventede forude. Det første 
store stykke af Amazonas er næsten totalt uigen-
nemtrængeligt, og man begiver sig derind med livet 
som indsats – derfor kaldte mine ”forældre” det altid 
for Bertha-stykket – opkaldt efter fru Smiths bedste 
veninde. Bertha var tandlæge. En ond tandlæge. Hun 
kaldte sig selv for ”Proktologisk oratorisk snedker”, 
fordi hun efter sigende kunne lave tandrodsbehand-
linger igennem røvhullet på sine patienter … en ret 
smertefuld omgang. Men man må give hende, at hun 
havde utroligt lange og smidige arme – lidt som en 
orangutang på syre… Uhyggeligt!

Nå, men der stod jeg så og skuede ud over den mæg-
tige Amazonasflod.

Jeg tog en dyb indånding. Pustede ud. Tog endnu en 
dyb indånding og pustede ud. En hjemløs og dybt 
alkoholiseret mand, der efter udseendet at tyde ikke 




