Kære modige FDFere
Godt I fandt flaskeposten! Jeg skriver til jer, fordi jeg har brug
for jeres hjælp. Ja, ikke bare mig, men hele verden har brug for den!
Okay. Jeg er måske lidt oppe at køre nogle gange. Lad mig starte
rigtigt. Jeg hedder Amelia, og jeg er FDFer i Vestre Nykøbingløse 2. kreds. Jeg er
seniorvæbner og er snart en af de store i kredsen, selvom mine ledere ikke er helt enige. Jeg elsker FDF, og vi
er tit på lejr sammen med hele kredsen. Sidst var vi et vildt fedt sted, jeg aldrig har været før, og den sidste dag
ville jeg slet ikke hjem. Faktisk havde jeg lyst til bare at rejse afsted, ud og opleve noget. Noget nyt. Men mine
forældre holder altid bare sommerferie i Danmark. “Øst, vest, hjemme bedst!” som min far siger. Han er så kedelig,
og slet ikke som min bedstefar, Balder. Han var en ægte opdagelsesrejsende, og på sine ture nåede han at besøge alle
syv kontinenter. Han ledte efter det ottende, før han forsvandt. Er det ikke sejt?
En dag var jeg oppe på loftet for at lede efter min bedstefars gamle ting. Mine forældre havde sagt, at jeg ikke
måtte gå derop, for der var mørkt, og jeg kunne jo falde og slå mig. Jeg fandt hurtigt min bedstefars gamle
dragkiste og kiggede i den. Der var støv og nullermænd, gamle messing-tingenoter og krøllede landkort, en stjernekikkert og en stor, smuk bog. Jeg lagde mig på gulvet og gav mig til at læse i den fra lommelygtens skær. Det var min
bedstefars logbog.
Efter at have læst logbogen til ende tre gange vidste jeg, at min bedstefar må have opdaget noget særligt. Et
sted kaldet “Coratia” - det uopdagede kontinent! Coratia lyder som et vidunderligt sted. Han skriver, side op og side
ned, om de mange landskaber, der fletter sig ind i hinanden. Eventyrlige landskaber fyldt med liv og finurlige steder.
Coratia lyder som et sted jeg bare må besøge. Et sted jeg bare må udforske.
Bedstefar lever, men i logbogen kan jeg nærmest høre ham råbe,
at han har brug for hjælp til at udforske det mystiske
kontinent - og brug for hjælp til at finde Kronkordiussen.
Jeg kan ikke helt regne ud, hvad Kronkordiussen er, men hvis
den går i stykker, bliver alt i verden til kaos! Hvis jeg spurgte,
ville mine forældre aldrig give mig lov til at rejse afsted. Så
jeg pakkede mit lejrudstyr, skrev en seddel og tog afsted
uden at se mig tilbage.
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Heldigvis har jeg mødt nogle opdagelsesrejsende,
der har deres egen luftballon og været på
masser af ekspeditioner før. De er så søde og vil
gerne hjælpe mig med at lære alt, hvad jeg skal vide
for at blive en ægte opdagelsesrejsende. Som I kan se
på billedet, har vi dannet en ekspedition. Men jeg tror
slet, slet ikke vi er nok i vores lille gruppe til at udforske
hele Coratia og finde Kronkordiussen i tide. Jeg sender
derfor min største bøn til jer. Vil I ikke please samle mod

til jer og lave jeres egen FDF-ekspedition, der

kan rejse afsted? Sammen kan vi udforske Coratia. Det kræver sammenhold og nysgerrighed - og ikke mindst MOD.
Men jeg tror, I er de rette at spørge.
Kig op! For lige nu flyver vi, i vores luftballon, rundt over hele Danmark og smider flaskeposter ud. Hvis vi er
heldige, bliver de

åbnet af FDFere i hele landet, for der er brug for os! Fat mod og gør jeres luftballon klar til at
tage på opdagelsesrejse. Når stjernerne står rigtigt på himlen, så rejser vi alle afsted.
Jeg håber, vi ses i Coratia.

Amelia
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