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Laura Dekker var 15 år, da hun den
20. januar sejlede fra øen St. M
 aarten
og f oretog en jordomsejling helt
alene. Hun skrev om sine oplevelser
hver dag, til hun nåede tilbage til
samme ø den 21. januar 2012.
Det første indlæg er fra den 9.6.2011,
hvor Laura gør ophold på en ø i Haiti
efter at have været undervejs i godt
5 måneder.

9.6.2011
Jeg har igen mødt en masse nye mennesker. En af dem
er en strandet sejler, som er nødt til at arbejde for at få
råd til at fortsætte sin rejse. Han har været her i 7 måneder, og han kendte til et afsidesliggende vandfald, som
det ellers kun er øens lokale beboere, der kender. Vi tog
derover i hans bil sammen med nogle andre sejlere.
Det var et k æmpemæssigt vandfald, der var omgivet
af en bred og meget grøn dal, og der var overhovedet
ingen m
 ennesker undtagen os. Det var SÅ smukt, vildt
imponerende, og vi s vømmede i v andfaldet og spiste
kokosnødder.
Bilen var virkelig sjov. Den var meget gammel og næsten
ved at falde fra hinanden. Den virkede stadig, men man
skulle forbinde nogle kabler for at starte motoren.
I aften skal der være grillfest på havnen, så jeg vil gå
derover for at møde flere nye mennesker. At være på et
sted med en McDonald’s, landeveje, butikker, trafikkaos
og meget mere af den slags, tager lang tid at vænne
sig til igen. Men selve øen er virkelig smuk, og vandet
er så klart, at jeg kan se mit anker 10 meter (33 fod)
under v andoverfladen – lige så klart, som hvis det lå på
dækket.
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Det andet indlæg er fra den 19.1.2012,
hvor Laura var tæt på at have fuldført
sin jordomsejling.

19.1.2012
Det er en solrig dag i dag med mindre vind end i går,
og det gør sejladsen rolig og nem. Men Guppy skyder
alligevel så god fart, at vi kan ankomme til St. Maarten
den 21. Med kun 280 sømil tilbage regner jeg med at se
de første øer i m
 orgen. Det betyder, at det i dag er den
sidste af de dage, hvor jeg ikke ser andet end hav fra
morgen til aften.
Jeg har endnu ikke vænnet mig til tanken om, at jeg om
blot to dage vil være den yngste person, der har sejlet
rundt om jorden. Men jeg glæder mig til min ankomst.
Til at få frisk mad, til at gå en tur og måske endda løbe
en lille tur, og jeg glæder mig til at være sammen med
min familie igen. Min 33-år gamle Guppy fortjener også
et hvil efter to nonstop overfarter på hver 6000 sømil.
Hun klarer sig utrolig godt sin alder taget i betragtning,
og hun trænger knap nok til vedligeholdelse.

Adressen på Lauras blog er:
http://www.lauradekker.nl/English/News.html
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