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6 Figyelmeztetés!
Ne habzsold fel ezt a könyvet egyetlen menetben, az 
elejétől a végéig. Különleges kalandokat tartalmaz, ame-
lyeket a brazíliai őserdőben élhetsz át. Olvasás közben 
időnként több lehetőség közül választhatsz. Ha az egyik 
mellett döntesz, akkor kövesd az utasításokat, hogy 
meglásd, mi fog történni.  
De vigyázat! A dzsungelben sokféle veszély leselkedik 
rád. Könnyű prédája lehetsz a vadállatoknak vagy a kül-
sőre meseszép növényeknek, amelyek hatása azonban 
végzetes lehet. És nem minden emberben bízhatsz meg, 
akikkel találkozol. Mert akadnak köztük vakmerő arany-
vadászok, kapzsi nagybirtokosok és kíméletlen gengsz-
terek. Előfordulhat, hogy az, aki eleinte roppant barátsá-
gosnak mutatja magát, a végén nagyon is ellenségesen 
viselkedik – mert a pénz és a haszon utáni mohó vágy 
néha vadállatokat csinál az emberekből. Vagyis jól gon-
dold meg, kiben bízol. És gondolkozz el minden dönté-
sed előtt. Mert ha hibázol, nincs visszaút! A túlélésed 
attól függ, milyen gyorsan és körültekintően hozod meg 
a döntéseidet. 

Sok szerencsét!
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Mennyire csodás vidék! Milyen mesésen zöld és tágas itt min-
den! A hullámzó fakoronák szinte végtelen tengere. A brazíliai 
Mato Grosso tartományban még sok a feltáratlan terület, rá-
adásul tele van nem sejtett titkokkal és váratlan veszélyekkel. 
Valóságos földi paradicsom az állatoknak és a növényeknek 
egyaránt. 
De ezt a mesevilágot komoly veszélyek fenyegetik. Gátlástalan 
nagybirtokosok irtják az őserdőt, hogy aztán drágán értékesít-
sék a fát. Vagy eltüzelik a matuzsálemi kort megélt faóriásokat, 
hogy a helyükön óriási ültetvényeket létesítsenek. Aki szembe-
száll velük, azt megfenyegetik, ráadásul olykor még az élete is 
veszélyben forog. 
Emberek? Hát nem sok akad errefelé. Mato Grosso területe 
mintegy 900 ezer négyzetkilométer, azaz majdnem háromszor 
akkora, mint Németország. De ezen a roppant méretű vidéken 
mindössze hárommillió ember él! 
És közülük az egyik te vagy, Raffael. Legalábbis három hétig. 
Egy nemzetközi turistatábor vendégeként érkeztél ide, a Porto 
Cercado nevű falu szomszédságába. 
A táborban kétszáz fiatal lakik a világ minden tájáról. Mindany-
nyian izgatottan várjátok, hogy miféle lélegzetelállító kalan-
dokban lesz részetek az őserdőben. Sok a terv: többek közt ki-
rándulások a zöld pokolba, vagyis a dzsungelbe, és vízitúrák a 
számtalan itt csörgedező folyón, nem is beszélve a rengeteg 
ritka állatfaj lefényképezéséről és filmezéséről. Tudod, hogy 
számos rendkívül veszélyes állat is él a vadonban, de éppen ez 
teszi izgalmassá a vállalkozást. Már alig várod, hogy elkezdőd-
jön az expedíció.

Folytasd az olvasást a 107. oldalon 107.
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Amikor a férfi már majdnem előtted áll, ráveted magad. Fel-
emeli a pisztolyát, de gyorsabb vagy nála, és beviszel neki egy 
pompás jobbegyenest. A gengszter összerogy. 
Magadhoz veszed a fegyverét, felugrasz a hordóra, onnan pe-
dig a lapos tetőre. Itt rendezed be a megfigyelőállásodat, a pisz-
tollyal a kezedben.
Ám a tébolyultan ugató kutya felriasztja a többi testőrt is. Az 
udvaron megtalálják eszméletlenül heverő kollégájukat.
– Mi van?! Szundikálsz vagy már megint tök részeg vagy? – 
üvöltöznek vele. – És hol a fegyvered? 
– Gyerünk, induljunk! – sürgeti őket a fickó, akit maga a főnök 
hordott le a sárga földig. – Ki kell füstölni a faluból a parasztokat! 
Bevágja magát az egyik autóba, és máris gázt ad.
Célzol és meghúzod a ravaszt. A golyó cafatokra tépi az első 
kereket. Bumm, bumm, bumm! Szétlövöd a többi gumit is. 
De a gazemberek most viszonozzák a tüzet. Válaszként a terep-
járó benzintankját veszed célba. Egy lövés, egy telitalálat! Az 
autó felrobban. A tűz átterjed a többi kocsira is, és pillanatok 
alatt lángokban áll a szójababkirály teljes járműflottája. Te meg 
kihasználod a teljes zűrzavart, és sikerül elmenekülnöd. Eljutsz 
egy utcáig, ahonnan egy kedves nagypapa magával visz Porto 
Cercadóba. Ott aztán beszámolsz az eseményekről. Ines gon-
doskodik arról, hogy leállítsák a szójababkirály további kétes 
üzelmeit. Te vagy a szemtanú, és ez aranyat ér!

VÉGE 
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Ines szüleinek egyszerű halászkunyhójában üldögéltek. Oda-
kint hatalmas hullámokat vetve hömpölyög a Rio Cuiabá fo-
lyó. Ines szülei vendégségbe mentek, de a nagymamája itthon 
maradt. Egy kényelmes hintaszékben ringatja magát, és a pet-
róleumlámpa meghitt fényében izgalmas történeteket mesél. 
Csak úgy csüggtök az ajkán. 
Az öregasszony száraz, akár egy kerítésoszlop, és legalább 
százévesnek látszik. Arca összeaszott szilvára emlékeztet téged. 
De ez a nagyanyó ugyanakkor valóságos energiabomba, és kéz-
zel-lábbal magyarázva adja elő lenyűgöző történeteit. 
– Tudjátok ti egyáltalán, hogy állítólag itt a közelünkben egy 
híres város van, amelyet úgy is neveznek, hogy az arany városa? 
Ezt hallva máris majd kibújsz a bőrödből. 
– Nem, még sosem hallottam róla – feleled az izgalomtól re-
megő hangon.
– Én sem – mondja Bob. Chiara is csak rázza a fejét. 
Az öregasszony felnevet, miközben elővillantja igencsak hiá-
nyos fogsorát. 
– A város neve Manoa – suttogja a nagymama. – Mato Grosso 
dzsungelében található, és hajdanában-danában az inkák alapí-
tották. Sok évszázaddal ezelőtt a pénzéhes spanyol hódítók 
megtámadták az inkákat. Azok meg összegereblyézték az ösz-
szes aranyat, és bemenekültek vele a vadonba. Ott építették fel 
Manoát, az arany városát…
– És pontosan hol található ez a hely? – kérdezed elszoruló 
torokkal. 

Folytasd az olvasást a 97. oldalon 97.
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– El fogom kapni! – fogadkozol. – Ines, megtennéd, hogy gon-
doskodsz addig Chiaráról?
– Persze. Gyűjtök gyógynövényeket, és csinálok neki egy kö-
tést – feleli a lány. – Te meg vigyázz magadra. És gyere gyorsan 
vissza. El kell vinnünk Chiarát Porto Cercadóba. 
Bólintasz. És már indulsz is. Kénytelen vagy kötél nélkül vállal-
kozni a domb megmászására. Többször is visszacsúszol, végül 
sikerül felküzdeni magadat. A dombtetőről jól látod a dzsungel 
buja növényzetével félig benőtt várost és a tekintélyes, lépcső-
zetesen épített piramist. Manoa – micsoda fenséges látvány! 
De nem azért vagy itt, hogy élvezd a kilátást: a célod az, hogy 
nyakon csípj egy gátlástalan árulót.
Lemászol a lejtő másik oldalán, és óvatosan megközelíted az 
elhagyatott várost. Minden sarkot alaposan kikémlelve sur-
ransz be az egyik gigászi városkapun. 
Nocsak! Az ott elöl Bob! Éppen a piramis lépcsőjén baktat fel-
felé. Azt sejted, hogy a gúla lapos tetején az inkák egyik szenté-
lye áll. És talán egy nagy halom arany is el van rejtve benne!

Ha Bob nyomába szegődsz,
ugorj az 54. oldalra 54.

Ha inkább bevárod odalent,
ugorj a 111. oldalra 111.
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Másnap reggel egyedül hagyod el a tábort. Megkaptad az enge-
délyt, hogy körülnézz a környéken, de csak 200 méterre távo-
lodhatsz el a kempingtől. A tábor vezetősége attól tart, hogy 
netán eltévedsz. 
Megígéred, hogy a közelben maradsz. 
Mindig is lebilincselt az állatok és a növények élete. Most itt az 
alkalom, hogy minél több fényképet készíts a kedvenceidről.
A kameráddal felfegyverkezve hatolsz be a dzsungelbe. Egye-
dül vagy, egyedül a természettel. Még korán van, de máris nagy 
a meleg. Az őserdő valósággal gőzölög. Hoppá! Az egyik fa-
óriás roppant gyökérzete közelében felfedezel egy vörös virá-
gokkal pompázó, meseszép növényt. Azonnal előrántod a gé-
pedet és az arcodhoz emeled. 
Ebben a pillanatban tőled balra valami heves mozgást észlelsz 
a bozótban. Megdermedsz. Vajon mi lehetett ez? Egy állat? 
Vagy esetleg… egy ember? Szóval mégsem vagy egyedül? Le-
het, hogy megfigyelnek?

Ha inkább a fotózással foglalkozol,
ugorj a 76. oldalra 76.

Ha megnézed, mi zörgött a bozótban,
ugorj a 103. oldalra 103.
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Na, majd meglátjuk, gondolod, és vadul csapkodsz az ággal 
magad körül. 
De a majmocskák gyorsabbak és ügyesebbek, vagyis gond nél-
kül térnek ki a kicsit suta támadásaid elől. Körülvesznek, és az 
egyikük hátulról a nyakadba ugrik. Kétségbeesetten próbálod 
lerázni magadról, ám közben elveszted az egyensúlyodat, és a 
mélybe zuhansz… 

VÉGE 
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Igen! Te fogod megtalálni a legendás aranyvárost! Mindig a 
folyó mentén, nem lehet gond! És ha majd felkutattad a várost, 
gazdag ember leszel. 
De mivel senkivel sem akarsz osztozni a mérhetetlen vagyo-
non, egyedül kell vállalkoznod a kalandra. 
Másnap már hajnalok hajnalán elhagyod a tábort, és leosonsz 
a falu aprócska kikötőjéhez. Viszel magaddal né-
hány palack vizet, egy bozótvágó kést és pár sze-
let vajas kenyeret. Úgy tervezed, hogy kölcsönve-
szed az egyik kenut, és gyorsan eltűnsz. Vilá-
gos, hogy a tábor vezetői pokoli dühösek lesz-
nek a lelépésed miatt, de ezzel most nemigen 
foglalkozol. Már benne is ülsz a csónakban. 
Horgonyt fel! Rábízod magad a Rio Cuiabá 
sebes áramlására. Várj meg, arany, jövök! 
Ám a titkos kirándulás nem tart sokáig. Porto 
Cercado halászai felfigyelnek rád, és megállíta-
nak. Azonnal rájönnek, hogy loptad a kenut, és 
rettentően feldühödnek. Visszavisznek a tá-
borba. Büntetésből a tábor vezetősége azonnal 
hazaküld. Micsoda szégyen!

VÉGE


