
Dagen startede som de andre, mig der vågner op og prøver at find ud af hvor jeg skal tage 
hen. Mens jeg ligger der kommer jeg til at tænke på en god ven der hjemme og humøret 
ryger lidt ned, men der er intet at gøre jeg er i Polen og kan intet gøre her fra..
Jeg havde ingen ide om at denne morgen skulle ende med at blive en kæmpe gang 
problemer. Alt mit tøj fra igår var stadig vådt, jeg snupper mig en hurtig omgang 
morgenmad, pakker mig telt og cykler videre. Uden at ane hvilken retning jeg skulle i finde 
jeg en tankstation og køber mit et kort over hele Polen for 16kr. Efter at have cyklet lidt 
rundt og fundet ud af hvilken retning jeg skal i finder jeg ud af en af boltene der holder 
bagage stativet på plads er faldet ud.!!! Hva fan... som om det ikke var nok sad låsen nu 
heller ikke fast og jeg har ikke engang kørt 1000km.

Endelig omkring kl 11 kommer jeg igang med at kører på de Polske veje..
Jeg kommer til byen Stargard Szczecinski men der er intet held med at finde et sted at 
overnatte. Jeg kører videre for at finde et sted at sove, men efter 123 km gider jeg ikke 
mere. Jeg finder en græs mark parkere cyklen tager en tår vand og er ved at tage teltet op 
af tasken da en mad kommer over til mig.
Det eneste jeg forstår er “NONO” at 
jeg ikke kan slet et telt op der. han 
snakker en hulens masse på Polsk 
(Havde jeg været mindre og skulle 
forklare det til min mor “Mor han 
hakkede og hakkede og 
hakkede!!!”)
Han råber til en dame der kommer 
til syne bag et hegn og de snakker 
frem og tilbage på polsk, hun ser 
ikke virkelig glad ud for det der 
bliver sag. Hun går ind igen pakker 
sine ting og kører... En stor port 
bliver nu åbnet og manden vinker 
mig ind, jeg får vist et lille rum hvor 
jeg kan have min cykel, få skiftet tøj og så viser han mig ned i den anden ende af 
grunden.... SÅ ER DER LIGE ET VARMT BAD.... WUHUU...

Han er åbenbart en slags vagt mand for det her område med landbrugs maskine. Efter mit 
bad får jeg vist hvor vi skal sove i nat at vi skal dele en gammel slidt sofa.
Han virker meget glad og smiler hele tiden og stolt over at han har givet mig ly for natten 
og selv om forholdene er en smule skumle er jeg meget glad for at vær blevet bundt inden 
for.

Dagen idag har nok fået mig til at indse at jeg kan godt klare den her tur.
for humøret har været oppe og nede men så snart jeg kommer på cyklen og landskabet 
ændre sig, så kommer smilet og tankerne bliver glade og afslappede...


