
Jag har fått äran av min far att få skriva några inlägg i hans blogg.
Jag är lik min far på det sättet att jag alltid har kameran medmig och gärna fotar blommor, vänner och utsikter.
Nu befinner jag mig på Malta och tänkte visa lite bilder ifrån min senaste utflykt. 

Detta är Buskett Gardens som jag och mina vänner Fredrika, Fredrik och Jeremy tog oss till denna våriga dag.
Buskett Gardens ligger nära kusten söder om Rabat. Det är den enda så kallade national parken på Malta och  den fungerar
ungefär så som Slottsskogen i Göteborg fungerar, men dock så saknas det djur förutom alla katter och hundar förstås!



En ströhund som lärt sig posa inför kameran.



Denna trädgård är egentligen en blandning mellan Slottsskogen och Botaniska, det finns delvis arrangerade områden
med citrusträd och naturliga områden så som denna lilla bäck. För de lite mer äventyrliga finns det även vägar som
den här som Jeremy försöker klättra upp: 



Blommorna och den lilla natur som finns på Malta är underbar. Blommorna är av den sorten som säljes
i exotiska buketter hemma i Sverige. 

Naturen är en blandning av det gotländska landskapet mixat med de skånska vidderna. 



Nära (30 min promenad) Buskett Garden som nu också är sommar residenset för Maltas president, ligger Dingli klipporna. 
Dingli klipporna kan jag inte direkt jämföra med något annat. Det är här solen går ner och det är här havet möter himlen. 



Otroligt nog bor det folk längst hela sluttningen i Dingli. De är självförsörjande i den bemärkelsen att de odlar sina egna grödor
, fiskar och jagar de få djur som är kvar på Malta (jakt är dockförbjuden på grund av den minimala nivån av djur, 
men folk fortsätter dock trots förbudet).



Fredrika och jag njuter av vårsolen och den underbara utsikten. Det är något speciellt med ljuset här.



Som nämndes ovan finns det otroligt vackra blommor på denna ö. Här är ett urval från utflyktens blommor:



Det är denna slags miljö som en arkeolog student (som jag i detta fallet är) älskar. 
Grottor vart man än vänder sig, starka vindar, vackra vyer och en känsla av evighet. 



Dingli grottan - som nu blivit ett ställe att dumpa gödslet i! 
Allt utvecklas under tidens gång.

Tack för mig!
Amanda


