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</p><p>Hola<br /><br />Er n�i Guatemala ved grensen til Mexico.Central Amerika er virkelig
vakkert, krystallklare elver og paradisstrender hele veien.<br /><br />For �komme meg til
Panama matte jeg ta en s�alt smuglerb� med 400 hestekrefter til Panama,en ubehagelig tur
da det gikk i 100 knop over b�lgene.Ryggen verket i en uke etterp�Ved grensa ble vi sjekket
s�og si overalt da de mistenker kokainsmugling fra Colombia.M�te deretter ta et lite fly til
Panama City,fordi USA ikke vil ha vei i omr�et.<br /><br />Har n�selskap med en fra Japan og
to fra Canada. Veldig hyggelig med litt selskap etter �ha syklet 3 mnd alene. Ganske radikale
typer, og jeg kaller dem hippibikers. Vi veksler erfaringer hele veien. Ulempen med selskap er
imidlertid at det g� litt tregt, �bare� 100 km om dagen p�flate strekninger.<br /><br />Foruten
sykling, best� dagene stort sett av bading og rasting ved elvene eller strendene. Som sagt:
Dette er virkelig et paradis. Overnatter alltid i n�heten av elvene/strendene, og starter dagen en
morgendukkert, kaffe og egg.<br /><br />En gang overnattet vi n�heten av en aktiv vulkan som
spydde ut r�yk og lava hele tiden. Det var et mektig syn �se lavaen som rant nedover fjellet.
Kunne levd slik resten av livet.<br /><br />Noen uhell har det blitt underveis her nede. 3 fall
hittil:<br />1. En hund sprang rett foran meg og jeg stupte fremover, noen skrubbs� og
kameraet<br />mitt tok kvelden.<br />2. Kikket p�en dame og kj�rte p�en stor hunpel midt i
veien. Hun kom ikke til<br />unnsetning engang.<br />3. Siste gangen var jeg litt for opptatt av
�se om jeg hadde f�t noen nye<br />leggmuskler, og syklet rett p�en kjegle.<br /><br />Ellers
merker jeg at det er en annen kultur her enn i S�r Amerika. I s�r virker de litt mer
vennligsinnet. Her er det mye folk som roper GRINGO ( go home USA ).<br />USA er � for �si
det mildt - ikke popul�e her nede. Mange land i s�r- og Central Amerika er blitt venstre
orienterte, og de har en ting felles: De hater USA.<br /><br />Er en del korrupsjon her nede ved
grensestasjoner, og vi m�betale hver gang.<br />Begynte �bli litt lei dette, s�ved grensa til
Honduras bestemte vi oss for �sette en grense. Vi nektet �betale, hvilket medf�rte en del
skriking og hyling. Men vi lot oss ikke skremme (begynner �kjenne kulturen, hyling er relativt
vanlig). Vi krevde �f�deres ID s�vi kunne ringe til hovedstaden og rapportere om
korrupsjonen. Da vi ikke fikk det, tok vi et bilde av sjefen. Fyren eksploderte, bare flaks at hodet
ikke sprakk. Han ringte politiet, tok passet og truet med det ene og det andre. Intet politi kom,
men det hele endte med at vi m�te betale for �komme oss videre. Vi har ledd mye av den
episoden etterp�<br /><br />P�sponsor fronten har jeg f�t noen kr fra en av de st�rst
ildsjelene i<br />Boliviafamilen. Han har v�t med fra begynnelsen og jobber aktivt for �holde
det hele i gang. Hans Olav Meland sponser meg som privatperson, veldig hyggelig gjort.<br
/><br />Rune</p>
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