
Jeg har en lang dag foran idag! Piotr har arengeret så jeg kan sove hos en af hans gode 
venner 130km her fra i en lille by.
Men her til morgen føler jeg mig ikke helt på toppen, humøret er ikke så højt, jeg er træt og 
det er kedeligt vejr. Og jeg har mest lyst til at kravle ind i seng igen.

Klokken er ikke engang 7 endnu, jeg skal have skiftet mit tøj til cykel tøj og pakket mine 
tasker og se at komme afsted.
Jeg er lige blevet færdig med at pakke mine tasker da Lukasz kommer ind i stuen, han er 
vågen som den eneste og kommer ind og holder mig lidt med selskab inden jeg skal 
afsted.
Vi får os en kop te mens jeg gør mig færdig.
Piotr har printet en vej beskrivelse til mig så jeg bestemt ikke kommer til at fare vild idag.

Efter de første par km på cyklen, kan jeg mærke at energien kommer til mig, mine ben er 
klar, humøret bliver bedre og jeg kan mærke jeg smiler over hele hovedet...

Og vejene idag er gode, de er godt nok stadig lidt hullede og jeg er nød til at kører lidt i 
siksak men jeg har vinden i ryggen og holder en god fart så det kan ikke være bedre.

Omkring kl 16 når jeg frem til Michals hus, hans far står i forhaven og vinker og smiler.
Han går ind og lige efter kommer der en ud jeg går ud fra er Michal. Endnu en gang bliver 
jeg taget godt i mod, får mig et hurtigt bad og så er der ellers varm mad på bordet også.

Efter at have spis får cyklen en gang med 
have slangen, den bliver smurt, pumpet og 
strammet efter. Det ser nærmest ud som 
om den er sprit ny igen.

Den lille landsby Michal og hans familie 
bor i hedder Boczkowice, en virkelig ligge 
by men minder meget om høm der 
hjemme faktisk.
Jeg bliver vist frem til naboerne, og så 
møder jeg dem i der sidder i bus skuret og 
får sig nogle bajer og deler en flaske 
vodka med det shot glas der er i skuret for 
det samme.
Hvis det ikke er at se hverdags livet i 
Polen ja så ved jeg ikke hvad er..

Vi beslutter os at købe nogle flere øl som 
vi drikke bag ved købmanden på bænkene 
og så tager vi videre til en større by der 
ikke ligge så langt her fra, og så går vi på nat klub.
Der bliver sørget for mig hele aftenen og de sørger for jeg har en virkelig god dag og nyder 
hvert et øjeblik i Polen.




