Kære pigespejdere!
Jeg skriver til jer fra Amerika. Her er jeg på ferie i staten
Virginia. Det var i det her område Pocahontas, altså hende
indianerpigen, boede for 400 år siden. Jeg har set tegnefilmen
om hende mindst 15 gange, den er simpelthen så god. Jeg
glæder mig rigtig meget til at se nogle af de steder, hvor
indianerne boede. Der er ikke ret mange indianere tilbage i dag,
men hvis jeg er heldig, får jeg måske lov til at hilse på en. Jeg
synes, at noget af det sejeste, indianerne g jorde i gamle dage,
var at sende røgsignaler. Så kunne de snakke sammen over
store afstande uden mobiltelefoner. Det gad jeg godt at prøve!
Vil I med ud og se, hvor Pocahontas boede? Så skal I stille jeres
kompas mod øst.
De bedste hilsner
Flora

Howdy Mate!
Sådan siger de her i Australien. Eller min moster Camilla gør i
hvert fald. Jeg er i Australien for at besøge hende. Hun er den
sejeste, jeg kender. Hun er nemlig brandmand. Hun bor i en by,
der hedder Melbourne. For nogle år siden var hun med til at
slukke en af de værste skovbrande, der nogensinde har været
her i Australien. Brandene opstår, når det bliver alt for varmt
i vejret og brandene er meget svære at slukke. Jeg skal med
Camilla på arbejde en dag. Det glæder jeg mig megameget til!
Så vil hun vise mig, hvordan man kan slukke en lillebitte brand.
Det kunne være vildt sjovt, hvis I vil med. Indstil kompasset til
sydøst! Så venter jeg på jer!
See you later alligator! Kat

Hej med jer!
Her er en hilsen fra Shetlandsøerne. Det er nogle øer, der ligger
midt i Nordsøen og hører under Skotland. Jeg er på ferie her for
at besøge sin tante Lilly. Hun er helt vildt sød, og hun elsker
fugle ligesom mig. Om sommeren bor der næsten 1 million
fugle her på øen. Om lidt skal mig og Lilly ud og vandre på en
lillebitte ø, der hedder Mousa. Der bor kun fugle. Det bliver helt
vildt spændende. Vil I med? Så skal I bare indstille kompasset til
nordvest! Så ses vi lige om lidt.
Kæmpe kram fra Mille

Davs!
Så er jeg kommet til Sydafrika! Her er megavarmt, men helt vildt
flot! Jeg har glædet mig megameget til, at vi skal ud og se en
hule, der hedder Mirakelhulen. Hernede hedder den Wonderwerk
Cave. Vi skal derud i morgen. I hulen har der boet mennesker i 2
millioner år. Altså ikke mennesker som os, men vores forfædre.
Det bliver vildt fedt! Man har også fundet brændte knogler
og aske fra planter, der er mere end 1 million år gammelt. Det
betyder faktisk, at der nok boede mennesker for 1 million år
siden, der lavede mad over bål. Jeg elsker at lave bål. Og helst
på en gammeldags måde. Nå, men jeg må smutte. Hey hov. Vil
I måske med i morgen? Så skal I bare indstille kompasset mod
syd!
Vi ses! Sofie

