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Thaliana bor  
ved floden   

       HEIDI BREHM        ANDREAS BECK OG HEIDI BREHM           

Det er tidlig morgen. Båden glider gennem det grumsede 
vand og laver flotte mønstre på overfladen. Fuglene 
flyver stille langs bredden af floden. Thaliana mærker 
vinden i sit hår. Hun er på vej til skole. 

Thaliana er 7 år. Hun bor ved floden Guayabero i 
Amazonas, som er verdens største regnskov. Her er ingen 
veje, kun floder. For at komme rundt må man sejle. 
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Thaliana sejler til skole. Hun bliver hentet i en båd. 
På vejen henter de også Esteban, Freddy og Alejandro. 
De er kun fire børn på Thalianas skole.
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Der er grønt og frodigt 
langs floden. I vandkanten 
ligger små skildpadder 
og varmer sig i solen. 
Når Thaliana kigger godt 
efter, kan hun se dem. 
”Hvem får øje på den 
næste skildpadde?” råber 
Thaliana til drengene. De 
holder øje med de krogede 
grene, som skildpadderne 
plejer at ligge på. 
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Hele klassen sidder ved samme 
bord. Selv om Thaliana er en af de 
yngste, er hun god til at skrive. 
Hun laver altid flotte tegninger 
til sine historier. Thalianas lærer, 
Luz Aurora, underviser dem i alle 
fag. Hun bestemmer også, hvornår 
der er pause. 

I dag er en god dag. Tit vil drengene 
helst spille fodbold. Men i dag gider 
de godt lege gemmeleg. Thaliana 
gemmer sig bag et af de store 
træer. Der går lidt tid, før Alejandro 
finder hende. 
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Når Thaliana kommer 
hjem fra skole, laver 
hun først sine lektier. Så 
hjælper hun sin far med 
at give dyrene mad. 
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Thalianas mor passer huset og laver mad. Nogle gange 
fanger Thalianas far fisk i floden. Det er det bedste, 
Thaliana ved. Fiskene bliver hængt op over bålstedet. 
De smager godt - og lidt af røg fra bålet. 

Thaliana bor sammen med sin  
mor Dorris og sin far Gustavo.  
De passer huset for en mand, der 
bor inde i byen. De passer også 
hans dyr. Der er høns, heste og 
køer. Thaliana har givet hønsene 
navne. Men det er lidt svært at 
kende dem fra hinanden. Thaliana 
elsker, når hendes far har tid til 
at ride en tur. Det er også sjovt  
at malke koen.
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Thaliana leger med sine dukker. Hun 
leger læge. Hun lytter til deres hjerte. 
Dukkerne får medicin, så de bliver 
raske. Der er stille i huset. Der bor 
ikke andre børn i nærheden. Thaliana 
har tre ældre søstre. De er voksne nu 
og bor ikke hjemme længere.
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Et par gange om måneden sejler Thalianas far ind til 
byen. Thaliana vil altid gerne med. I byen har hun en 
veninde. Hun hedder Juana. Thaliana elsker at lege 
med Juana. Tiden går alt for hurtigt, når de er sammen. 
Thaliana glæder sig til næste gang, hun og Juana kan 
lege sammen. 

Solen går tidligt ned i Amazonas. Dag 
og nat er lige lange. Thaliana kan 
godt lide, når det bliver mørkt. Så får 
hun lov at se fjernsyn. Hun ser Doctor 
McStuffins eller Frost. Hun elsker 
scenen, hvor Elsa bygger sit is-slot. 
Når Thaliana skal sove, tager hun 
dukkerne med i seng. Om morgenen 
står de op sammen med hende.
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heleverdeniskole.dk/thaliana
Tag med Thaliana ud at sejle, og bliv klog på livet og de 
mange dyr i Amazonas. Lær også mere om verdensmål 4  
og uddannelse i Colombia. 


