
Jeg vågner kl. ca. 7, og spørger om det 
er ok jeg taget et bad, men vandet skal 
lige varmes først og jeg kan slappe af og 
nyde min morgenmad.
Jeg får pakket alle mine tasker, nydt 
morgenmaden, og slapper af den sidste 
tid hos denne fantastiske familie.
Jeg får strammet det sidste på cyklen og 
er klar til at tage ud i verden.
Der bliver sagt farvel med håndtryk og 
kind kys og så er jeg igen på cyklen og 
på vej.

Turen idag vil være til Krakow, Det er 
110km ud på ukendte landeveje. Vinder kommer fra morgenstunden fra øst så jeg har den 
i siden, om ikke andet så er det da bedre end lige i ansigtet. Solen skinner fra en skyfri 
himmel og det er omkring 23 grader. Jeg kan mærke smilet på mine læber er der igen så 
sart jeg kommer op på cyklen og musikken i mine røre gør det bare en lille smule bedre.

Vinden som startede i øst kan vist ikke helt finde ud af hvad der skal ske idag, der kommer 
pludselig fra alle retninger, men det føles heletiden som om jeg har den lige i ansigtet. 
Som jeg kommer tættere og tættere på Krakow kan jeg virkelig se jeg er kommet ud af 
Danmark og landskabet ændre sig fra nu fra nogen lunde flat til meget bakket.
Dages tur minder mig mest om en lang rutsjebane tur hvor jeg er trækkraften der får det til 
at kører, jeg sidder i den eneste vogn og er den eneste passager. Op af bakke er farten 
helt i bund, 10km i timen maks. Ned af derimod var den hurtigste tur på ca 60km i timen.

Efter ca. 70km finder jeg en lille by med en masse sol, og et dejligt sted jeg kan ligge og 
slappe af lidt. Jeg finder mig en bænk og ligger og slapper af et par timer inden jeg tager 
de sidste 40 km ind til Krakow.

De sidste 40 km er hurtigt overstået, jeg finder centrum og kører lidt rundt på torvet. 
Stopper et tilfældigt sted og sender en sms til 
det nr. jeg har fået af Michal og venter et lille 
minut og så står min nye overnatnings vært 
ved siden af mig...
Han arbejder på en Jazz club hvor jeg vil 
vente til han er færdig med at arbejde.

Der er øl, noget at spise og så er der live 
musik, Det er helt perfekt. Jeg kan sidde i fred 
og ro og skrive til min blog og slappe af.
Det er som om tingene bare kommer helt af 
sig selv på denne tur, har ikke rigtig planlagt 
noget og hver dag sker der noget nyt. Det er 
en fantastisk følelse.




