Як я поїхала
в подорож до тітки
Моя тітка Соля вже рік живе і працює в
Нідерландах. Улітку я отримала від батьків:

Прочитай
тревелог. Чи
цікавий він тобі?

Відшукай,
де авторка
використала
секрети вдалого
тревелогу
та наклей
там наліпку
з відповідною
піктограмою.

Дощовик!
• купу порад
• новий наплічник
• трохи кишенькових
грошей

он

• дощовик (казали
мама й тато,
що в Нідерландах
знадобиться)

і вирушила сама
(мені ж уже 13)
у свою першу
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Під ногами лежав мій скейт,
із яким я ніколи не
розлучаюся.
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Я роздивлялася цю
маленьку країну,
де мала от-от
приземлитися, і
згадувала все, що
знала про неї.
Тітка Соля зустріла
мене в аеропорті.
Ми сіли в поїзд і
рушили в місто, де
жила тітка Соля, —
Амерсфорт.

Тут доброзичливі
люди!
Мені кортіло
швидше стати на
свій скейт!

Йой, бруківка,
хай йому грець!

Тітка жила в
самісінькому центрі
Старого міста,
туди від вокзалу ―
пішки 15 хвилин.

Ми погуляли центром,
а повечеряли в
мексиканському
ресторані. Було дуже
смачно, а сальса така

гостра!
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сальса
тако

Перший день
подорожі був
крутезний.

Бачиш? Звідси
аж Амстердам
видно!

ОВВА!
БОМБЕЗНО!

252, 253...

Наступного дня
ми пішли до вежі,
на яку мені одразу
захотілося залізти,
щоб подивитися на
місто згори.

Ми піднімалися пішки!
Я рахувала сходинки ― 346! Хех!

Велосипедом в тутешні ліси

Я обіцяла
телефонувати...

Музей Мондріана
(тепер я його обожнюю!)

Я обіцяла батькам,
що буду часто їм
телефонувати…
Але насправді в
мене майже не було
часу: кожного дня
були якісь пригоди.

Куштувала вафлі!

А ще я познайомилася з місцевими хлопцями й дівчатами.
Я не знаю нідерландської, але вони всі незле говорять
англійською, а головне, теж мають скейтборди!

LEUK!

Уже на шляху додому, в аеропорті,
я згадала про сир, млини й давнє
нідерландське взуття — кломпи.
Я купила в подарунок мамі й татові
сувеніри і сир із кмином — він тут
справді смачний! Ням! Lekker!
Я пообіцяла тітці
Солі, Двейну, Йону
й Селмі (моїм
новим друзям), що
обов’язково приїду
в Нідерланди ще!

