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Kära Dotter,
Du har alltid varit en skämtsam person, men att gifta sig var denna gång = SANT.
Amanda är en mycket bestämd ung dam, som när du var fyra år och första gången till jul åkte
skridskor i Tranås och absolut inte ville lämna isen. Jag minns också när vi åkte i ilfart genom
Göteborg till Scandinavium för träning och fick vända, då du hellre ville hem och leka med Din
Jossan.
När Du var 20 år avslutade Du ditt aktiva tävlande , efter resor i Europa, Milano, Lyon o
Katovice. Tre svenska junior team mästerskap med Convivium hann det bli.
Som ambassadör i Gothia Cup träffade du lag från bl.a. Sydafrika som du tog till Styrsö………utan
att veta var badplatsen fanns!
Och ett år hittade vi Costa Ricas flicklags tröjor i tvättkorgen. Din första egna utlandsresa gick till
dessa flickors land. Tre månader ensam bland sköldpaddor, sengångare och skorpioner! Gissa
vem som var mest rädd!
Sedan jobbade du flera somrar på Liseberg, där du gjorde det mesta, utom att vara
Lisebergskanin.
Därefter inledde du karriären som konståkningsdomare. Genom domaruppdragen har du
besökt kanske besökt fler ishallar i Sverige än Din far.

Både Toys & Us och BR leksaker har haft en duktig säljare vid namn Amanda.
Numera är favoritjobbet att vara barnflicka Svante, Franka o Charlie på Malta.
Din Mastersexamen i Arkeologi firade vi hösten 2011. Arkeologiintresset har lett dig både till
Cypern och Jordanien, där du fick sova under bar himmel.
Idag är det Maltas gömda skatter under jord I katakomberna i Rabat som lockar.

But your best find ever, you did when you discovered a figure with Roman
profile....... Jeremy.
Welcome to our family, Jeremy! Good luck in the future our pair!
And now…….Please join me in a toast for Mr. and Mrs. Azzopardi!
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