
Idag er dagen hvor jeg endeligt begynder min udrejse 
af Polen og er meget målrettet mod Slovakiet. Vejret er 
fantastisk og alle de mennekser jeg har mødt her har 
været fantastiske og jeg er glad for de har været med til 
at sætte deres præg på mit ophold i Polen.

Jeg har da haft nogle dage med en smule bakket 
tæring, og det har været sjovt.
Starsiek har været min sidste “vært” i Polen, helt ærligt 
var han nok ikke den første jeg ville have snakket med 
hvis det var føste skole dag. Men han er en flink fyr og 
har gjort meget ud af jeg har skulle have det godt og 
vist mig hvad han syntes om i Krakow og har virkelig 
gjort sit for jeg har skulle føle mig hjemme.
Jeg har delt hans lejlighed med hans tre roommates, 
jeg har følt mig hjemme på sofaen i køkkenet og har 
følt mig fri, har kunnet gå for mig selv og gjort hvad der 
har passet mig men samtidig altid kunne søge hjælp og 
spørge til råds. 
Krakow er en dejlig by men fire dag er rigeligt for mig.

Solen skinne og der er en smule vind og det 
hele føles dejligt.
Det er dejligt at komme op på cyklen, og det 
føles dejligt at være afsted igen. Jeg tror det 
bliver varmt idag.
Men så skal jeg da love for Polen går til 
angreb, det føles næsten som om jeg har slået 
op med en kæreste (Polen) der stadig har 
meget kærlighed til mig.
Det blæser op og vinden er nu lige i ansigtet på 
mig. For et par dage siden snakkede jeg om at 
jeg var hoppet på den polske rutsjebane, men 
idag! Idag går det bare op og op og op og op, 

og det er nogen gange så stejlt at jeg ikke kan 
cykle så jeg er nød til at trække mig cykel efter mig.

Jeg kæmper med cykel både på den og ved siden af den, i 7 timer og 30 minutter og det 
er kun den tid jeg har været i bevægelse ikke alt den tid jeg har været nød til at tage 
pauser for at få vejret. Jeg spiser chokolade, drikker sodavand, vand spiser mad og frugt 
og føler stadig ikke jeg kan når at holde nogen lunde skak med alt den energi jeg bruger.

Min plan for idag er at finde en campingplads lige ved grænsen til Slovakiet, jeg kommer 
op på toppen af havde jeg har lyst til at kalde et bjerg men da jeg står der oppe og kan 
kigge lige ind i bjergene i Slovakiet er jeg nødt til kun at kalde dette en bakke. Da jeg ser 
bjergene ved jeg at jeg kun skal ned nu, jeg får næsten tårer i øjnene af glæde og 
udmattethed over at være oppe og vide at jeg nu kun skal ned.
På vej ned tager jeg cykel hjelmen på, og det er jeg glad for, det er meget stejlt og går ned 
af i lang tid, i ca 10-15 minutter kører cykel med mig og jeg følger bare med. bremserne 
bliver varme og jeg giver dem lidt ro. Jeg overhaler en lastbil på et langt lige stykke for jeg 
kan se der er plads til det. jeg kører nu over 60 km i timen i en 50 zone. De små insekter 
der rammer mig i ansigtet føles som kæmpe fugle.



Jeg finder camping pladsen som egentlig jo 
bare er en græsplæne med en reception og et 
hus med toilet og bad. Men idag betaler jeg 
gerne de 38 kr det koster mig at overnatte 
der.
Jeg kravler ind i teltet og har egentlig ikke 
rigtig lyst til at bevæge mig.
Jeg ligger der til klokken bliver 22:30 og så 
vælger jeg lige at snuppe mig et bad inden jeg 
kravler i seng.

Det føles fantastisk med et varmt bad og da jeg ligger i min sovepose tænker jeg tilbage 
på min til i Polen.
Det har været fantastisk og jeg håber bestemt det fortsætter på min tur!


