
Igår lavede Bartosz ikke det der overhovedet ligner dagen gode gerning, vi slapper bare af 
og lader batterierne op.
Bartorsz spørger lidt ind til hvornår jeg regner med at starte min cykeltur imorgen! hans 
første gær er kl 06:00.! HEHE
Han kender mig jo så heller ikke, der er jo ingen grund til at stresse afsted bare fordi man 
skal jorden rundt! Man skal stadig huske at slappe af og nyde det hele, også at man har 
god tid.

Mit mål for idag er at komme til byen Konin, som ligger ca 100km væk. Bartosz reaktion 
var. “Det er da ikke så slemt, jeg vil gerne følge dig på vej og måske hele vejen, så tager 
jeg bare toget hjem senere! Jeg har ikke nogen planer!
 Jeg ved ikke om jeg var i chok eller hvad men var virkelig 
glad og overrasket over det gæst frihed og åbenhed der har 
mødt mig i hans hjem så jeg ikke kunne andet end at smile.

Efter en god nats søvn står vi op omkring kl 8. jeg går straks 
igang med at klæde om og pakke tasker og før jeg ved af det 
er morgenmaden serveret, 3 spejl æg, 3 stykker ristet brød, og 
kaffe med skummet mælk. Intet mindre end fantastisk.
Vi starter med at cykle sammen efter morgenmaden, ingen af 
os har egentlig rigtig fundet ud af hvor vi skal cykle hen, så det 
bliver lidt på må og få og så er det jo godt at have en der kan 
spørge de lokale om vej. :-)
Nu er der også en der virkelig kan se alle de dårlige veje jeg 
har snakket om, så der ikke kun er noget jeg siger. vi møder 
sand, mudder og jeg ved ikke hvad på vores første stykke 
sammen.
Der bliver grinet og snakket meget de første 70km af dagen, 
det er nu faktisk meget rart at have en at cykle med, men 
Bartosz stopper op ved stationen og vi får sagt vores farvel og giver hinanden hånden og 
jeg er nu igen på egen hånd.

Der er omkring 60km endnu, det føles nu faktisk 
også meget rart at cykle selv, det blæser lidt op, 
solen skinner lidt igennem en gang imellem og det 
går meget godt.
Da jeg når til Konin (Som Bartosz fortalte mig 
betyder heste byen)
Skal jeg finde mit et sted at sove, jeg starter med 
at få mig noget mad, finder så en mc D cafe med 
gratis internet og søger efter et sted at sove!
Jeg findet et hostel efter et stykke tid, tæt på. og 
det bliver mit valgte overnatnings sted.

Da jeg kommer til dagens Hostel, tager jeg 
chancen og søger efter en couch surfer i Lodz som 
er morgendages mål.
Der er bid... SÅDAN lige nu føles det som om intet 
over hovedet kan slå mig ud på denne tur...


