
Michal og jeg besluttede os igår for at gå ud og få nogle øl, 
og endte med at tage på nat klub i en lidt større by ikke 
langt her fra.
Jeg kan ikke huske hjemturen i bilen, der sov jeg nemlig. 
Men vi havde det virkelig sjovt og  fik en masse at spise da 
vi kom hjem. Hvad mere kan man forlange?

Klokken bliver omkring middag inden jeg vågner i den store 
sture midt på sofaen der er foldet ud til mig så jeg har et 
sted at sove. Solen skinner fra en skyfri himmel da jeg 
kigger ud og jeg skynder mig at få noget tøj på og sætter 
mig ud på terrassen og begynder at skrive lidt til min blog. 
Der går ikke mange minutter før Michal’s mor ser jeg sidder 
der ude og kommer ud med en kom te og siger 
morgenmaden er lige på trapperne!
Både teen og de røræg med skinke der bliver serveret 
hurtigt efter smager fantastisk.!
Efter en times eller to vågner Michal også, dog med en lille 
smule tømmermænd, han kommer up på terrassen og 
holder mig med selskab.
Vi venter lige på han skal have lidt og spise også inden han 
vil vise mig rundt i området.
Jeg tror der kommer nogle madder eller noget på bordet, 
men først kommer der en noodel 
suppe og så kommer der kylling, med 
kartoffelmos og salat... DET ER JO 
FANTASTISK.
Først går vi ned af vejen hans 
forældre bord på og ned til den lille 
sko der ikke ligger langt der fra, der 
fra går vi tilbage igen efter vores 
cykler så jeg kan ser der hvor “den 
lille prins” eller greve eller hvad vi skal 
kalde ham der en gang ejede denne 
by boede. Det er skuda lidt sejt!

Da vi kommer tilbage igen er det tid til 
at slappe af, ingen af os har rigtig 
meget energi. Så jeg slapper af og får 
ladt batterierne op til cykelturen 
imorgen. :-)


