Det er mig
Moinsen
Jeg hedder Roseline(Rose) Egehave og er 13 år gammel. Jeg bor i Harreslev
(i nærheden af Flensburg). Der bor jeg med min tvillingesøster Rosena, min
mor Manuela og min far Heiko Egehave, samt min hund Bounty. Vi bor i en
stor bungalow med en kæmpe have. Harreslev er en lille by (søg på Google
Maps). For øjeblikket går jeg på Gustav Johansen skolen i Flensborg.
Der udover har jeg en farmor og en farfar som desværre er døde. Min

Det er mig og min søster med 2 år.

mormor døde også, da jeg knap var fyldt 3 år gammel.
Jeg er født i Haiti i Carefour. Min biologiske mor hedder Immacula og bor
stadig i Haiti så vidt jeg ved. Vi blev adoptereret derfra i sommern 2004 og
bor siden den tid i Tyskland.

Og det er jeg nu med 13(næsten 14) år.
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Den store rejse.
Jeg rejste fra Port-au-Prince i Haiti til USA. Derfra skiftede jeg fly og tog
flyvet til Holland. Fra Hallang gik det så videre i en lejet bil til Hamburg, hvor
vi skiftede til vores egen bil og kørte til Dannevirke. Det tog virkelig mange
kostbare timer af mit liv, det kan I tro. Dagen efter vi kom hjem, havde vi
det rigtig dårligt, så vores mor tog med os til lægen, hvorfra vi direkte blev
overført til hospitalet. Efter 7 dages ophold på hospitalet kom vi så for alvor
hjem. I kan sikkert forestille jer, at det ikke er så nemt, når man kommer fra
et andet land og skal vænne sig til de nye omgivelser. Bare den forestilling,
at man kommer fra et område, hvor der ligger mellem 42 og 48 grader om
sommeren, og så kommer til et sted, hvor alle folk glæder sig over, hvis
man når op på 25 grader... Puha det er ikke til at fatte.
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Min første sne
” SE SE SE I NAT ER FALDET SNE... ” det tænkte min søster og mig også der
for vi lagde mærke til, at græsset var blevet farvet hvidt. Jeg løb ind til min
Mama og råbte: ”Mor se græsset er hvidt, kom vi skal ud. ” Det gjorde vi
så. Jeg syntes, at det var spændende, men fucking koldt. Efter min mor har
tvunget mig ud (det gjorde hun dog ikke) i det kolde vejr, kunne jeg dog se
det sjove i det.
God forplejning ophæver frustrationer.
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My second Life
Håndbold, den bedste sport på denne jordklode, det kan I tro. Efter mine
forældre slæbte mig til den første træning i en af de lille by foreninger
HKUF, går jeg rigtig meget op i denne sport. Men jeg spiller ikke mere ved
HKUF på grund af, at vi havde mangel på spillere, så skiftede jeg til verdens
bedste forening HF Flensburg Munkbrarup. Vi kører til mange Cups f.eks.
Bording (Jule cup) Hennstedt Ulzburg (i Tyskland) og nogle er også heldige
at de må køre med til Partille Cup, som ligger i Gotheburg.
(Min <3-position er bag højre og fløj højre.)
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En lille Familie
Da jeg ankom her til Tyskland skulle det jo fejres, fordi jeg er sådan et
specielt barn (dårlig joke), men alligevel kørte vi ud på landet, hvor
halvdelen af min familie boede. Først efter fire uger tog vi ud for at lære
resten af familien at kende. Min mor fortalte kun lidt om mine kusiner
derfor kan jeg kun huske, at jeg steg ud af bilen og råbte: ”Pia, Kaja, Pia,
Kaja wo sind Pia und Kaja?”(hvor er Pia og Kaja hende?) da de to (og alle
andre 7 kusiner og fætre) ventede på os, var det ikke svært at finde de to,
fordi det var dem, der kom stormende ud for at tage os på armen. Som
sagt, jeg var meget sød denne gang. xD

Det er mine kusiner Pia og Kaja. Jeg elsker dem begge to så højt, det kan I
tro <3
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En udveksling
I 2015 havde jeg en udvekslingselev på besøg her nede i Tyskland. Hun hed
Katarina (jeg kalder hende for Kati eller Kata) og vi havde det meget sjovt
sammen <3. Vi var aldrig alene, fordi min søster havde også en elev her.
Hun hed Josephine (Jose). Hun har lavet en kage som vi ikke en gang turde
spise af, fordi den så så klam ud. "AD! ”. Senere lavede vi et skumparty, det
var en slags badeskum som min søster købte, da vi har ude at shoppe. Men
der havde vi købt ’katten i sækken’, fordi den lugtede bare af lort (det
gjorde den ikke, men den var virkelig klamt). Det var en meget sjov uge, og
det gør jeg også sikkert igen i 9. klasse med at få en udvekslingselev her
ned.
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