Sweden – 29.01.2010

SKYSS TIL OSLO: Branningeniørene Jarle Steinnes (til venstre) og Jan Tore Dilling sørget for at Denizart Simoes Souza
fikk skyss til holdeplassen til Timeekspressen som ga ham haik til Oslo. Foto: Kirvil Håberg Allum

Syv år på sykkelsetet
TØNSBERG: En syklende brasilianer banket
på døra til Tønsberg Brannstasjon onsdag
kveld og ba om å få overnatte.
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Brannfolkene tok ham inn i varmen og ga ham en
brannmannseng på rom 210. Denizart Simoes Souza sykler
verden rundt med mål å sette ny verdensrekord i å sykle over
fem kontinenter på kortest mulig tid.
–

TILHENGER: Med seg på sykkelturen jorden rundt har Denizart
Simoes Souza kamera, laptop, sovepose og andre nødvendigheter. Foto:
Kirvil Håberg Allum

– Jeg sov på brannstasjonen i Larvik før jeg kom hit, og brannfolkene her i Tønsberg serverte meg
pizza og ga meg en god seng, sier Souza (45).

Frivillig brannmann
Hjemme i Argentina, hvor brasilianeren bor, er han frivillig
brannmann.
–

Jeg kjører brannbil og jeg samler på uniformsmerker fra brannkorps verden rundt, forteller han.

Men aller viktigst i livet hans er det å klare å slå
verdensrekorden.
–

Jeg har syklet i sju år nå og skal sykle i to år til. Jeg sykler 100 kilometer om dagen og har slitt ut flere
sykler allerede, smiler den vennlige eventyreren har et vell av historier å fortelle fra land han har syklet
gjennom.

Spennende liv
Som da han fikk en pistol rettet mot hodet av en gjeng ungdommer inne i Mexico by. Eller om frihetsfølelsen ved
å være alene på landeveien.
– Dette livet blir aldri kjedelig, mener han.
I går satte han kursen mot Oslo. Derfra går turen til Sverige og Finland før han sykler videre med Australia som
mål.
http://tb.no/nyheter/syv-ar-pa-sykkelsetet-1.2239215 (Norway)

