
Man kan vist ikke helt kalde der for en ferie når man vågner kl 6:30, men det gjorde jeg så 
idag. Jeg blev dog ved med at ligge i teltet til klokken nærmede sig 10, skynder mig så ud 
og hænger mit tøj op så det lige kan få lidt luft og måske lige tørre en smule i solen som 
føles som om det er 1000 grader varm når man ligger i teltet. Det blæser en del idag, men 
tænker ikke rigtig over det jeg skal jo til Slovakiet idag.!

Jeg får lige givet cykelen et hurtigt service inden jeg omsider kommer afsted kl 12:20 ca. 
Men som jeg beskrev igår at Polen reagerede som en kæreste efter et endt forhold, må 
må Hende (Polen) og Slovakiet virkelig være bedste veninder.

Efter ca. 200 meter er jeg ved grænsen til Slovakiet, og jeg kommer til en meget lille by. 
Selv om det er så tæt på Polen virker det hele alligevel en smuler anderledes, Vejene er 
bredere, og der er cykelsti. Når jeg kigger mig omkring i landslabet, er det ikke andet end 
bjerge, kæmpe bakker og grøn natur. Jeg kører lige nu i en dal hvilket betyder jeg kan 
enten have vinden i ryggen eller lige i ansigtet. Og ja! Jeg har den lige i ansigt.
Igen idag kommer jeg til at kører en smule op af bakke. Jeg kommer til en bakke med en 
stigning på 12% og det er en lang en! (Hvis du ikke ved hvor meget 12% er! så var det for 
meget for mig.. :-)) Og jeg blev nød til at hoppe af cykle og skubbe den noget af vejen.
Men at komme op på toppen, og kigge ud gør det det hele det værd. En fantastisk udsigt 

er lige foran mig og jeg kan bare suge det hele til mig.

Men efter denne lille tur op af bakke beslutter jeg mig dog for at finde den mest lige vej til 
Poprad! Kan godt være det ikke er den smukkeste og det er også lidt større veje, men jeg 
kan mærke mine ben lidt efter dagen igår og alle bakkerne idag så jeg vil bare frem og så 
slappe lidt af.!

Jeg finder Zuzanas adresse og prøver at ringe på! Der bliver ikke lukket op, jeg ringe op til 
hendes mobil telefon men den bliver ikke svaret. Jeg sender en sms og så sætter jeg mig 
på bænken lige uden for døren. Tager skoene af og så skriver jeg lidt i min blog. Mens jeg 
sidder der ringer min telefon, det er Zuzana og hun vil være hjemme om ca en halv time.
En halv time passer mig fint, så kan jeg skrive lidt mere på min blog og dampe lidt af efter 
dages cykeltur.



Nu kommer Zuzana og hendes to piger i en lille grøn WV. De kommer alle tre over og 
hilser på mig, eller tre med et dejligt stort smil.
Jeg får tilbudt soveværelset til mit opholder men siger jeg sagtens kan sove på sofaen 
eller på gulvet, men der bliver insisteret på jeg tager soveværelset.
Jeg skynder mig at snuppe et hurtigt bad og så ud og finde et supermarked så jeg kan få 
mig noget at spise. Jeg snakker lidt med Zuzana, hendes to piger skal vist lige se hvad 
han er foren ham der er kommet ind i deres lejlighed og de virker lidt generte.
Da klokken er 23 er jeg helt færdig og jeg smutter i seng.

Vinden lige i ansigtet og dagens strabadser har taget alt min energi. Men det har været en 
god dag.!


