
At tilbringe en nat indendørs er slet ikke så dumt enda, men syntes ikke jeg hørte noget 
om jeg skulle op og afsted igen allerede kl 4:30 igen.
Jeg blev vækket omkring 3:45, skyndte mig ind for at skifte tøj, desværre er det stadig ret 
vådt fra regnen igår.
Da jeg er kommet i fuldt udstyr, får jeg mig en hurtig morgenmad. To bananer lidt brød og 
en masse vand senere er jeg igen på vej.
Det er koldt, mørkt, blæsende og en smule regn så jeg har en masse tøj på.
Min planer for dig var egentlig at det skulle være en kort dag på omkring 50 km og så finde 
et sted at sove, få et varmt bad og så slappe af..
Da de 50km er overstået står jeg nu i byen strzelce Krajenskie, det er stadig koldt, klokken 
er ikke engang 12 endnu og  der er ikke en camping plads inden for de næste 10 km. Står 
lidt og overvejer hvad jeg skal gøre, inden jeg beslutter mig for at cykle ca, 40 km mere til 
byen Miedzyhod. Denne tur er virkelig gennem ingenmands land, det er fyr skov på begge 
sider og intet andet, engang i mellem ligger der en eller anden fabrik trukket lidt tilbage, 
Vejene er lange og lige, så snart men kommer ned for “enden” er der et lille sving og så er 
det ellers det sammen igen. Der ser dog ud til at være en del cykel ruter for mountainbikes 
inde i skoven.

Da jeg når til Miedzyhod og virkelig gerne bare vil have et bad. Jeg finder dog ud af pga, 
det netop idag af en eller anden grund er store motorcykel dag i polen og der er 
motorcykler over alt. på hver en camping plads jeg kommer frem er der fyldt med 
motorcyklelister, jeg kører videre og videre fra campingplads til campingplads. for endelig 
at finde ud af de fleste campingpladser i Polen slet ikke åbner før d. 1 maj. 
Jeg har nu kørt 130km idag og gider virkelig ikke kører mere nu. jeg finder mig et græs 
areal og slår mit telt op, jeg får gjort dagen lejer klar, får ordnet cyklen for lidt raslen og 
skamlen, givet den olie så der er tip top til imorgen. Det blev så ikke til noget varmt bad 
idag men et bad skal jeg da have, så det bliver til etage vask med ca en liter vand lige 
varmet en lille smule i en af gryderne. (Ja en liter vand var nok til at gøre mig ren.)

Nu til maden, 3 retters kan da ikke være for lidt... :-) 
en hurtig salat, en lille risret og så resten af vandet fra risene bliver brugt til en 
noodlesuppe...

Kigger mig lidt omkring på marken, lige bagved en af buskene er der et el skab der er 
åbent, så kan jeg da lige få ladt op, endnu mere mærkeligt er det at der er Wifi. men det er 
der altså.

Jeg fik ikke noget bad idag men jeg blev da lige opdateret hjemme fra... :-)




