
Dagen starter med at jeg vågner kl ca. 7:30, pakker mine ting og ser frem til at jeg skal 
overnatte på et Hostel i Posnan.
Da jeg næsten er færdig med at have pakket alt inde i teltet starter det med at regne en 
smule og bliver derfor nød til at skynde mig og pakke selve teltet sammen inden det bliver 
alt for vådt. Jeg bliver hurtigt færdig og får smidt det hele på cyklen.
Det regner stadig da jeg sætter mig på cyklen. Jeg ved at hvis jeg tager de store veje vil 
jeg være der inden for 70km, men som den gode og sikre dreng jeg nu er”!” tager jeg de 
små veje. På turen kommer der både snoede, hullede, smalle og ukørlige veje. og da jeg 
står midt i Poznan har jeg kørt 83km.
Det har været blæsende, regnfuldt men jeg er her.
Jeg prøver at finde det hostel jeg allerede har booket og står og kigger på et kort da en gut 
kommer over til mig og spørger om 
han kan hjælpe mig.
Jeg siger jeg skal finde et hostel at 
overnatte på.
Er du her alene? spørger han så!
Ja! 
Så kan du bare sove hos mig, jeg har 
ingen planer de næste par dage. du er 
mere en velkommen...
Vi finder hans lejlighed og får bakset 
cyklen op til anden sal.
Jeg får en hurtig tur i lejligheden og 
får besked på at føle mig som 
hjemme. han smutter lige ned og 
køber ind til aftensmad og så kan jeg 
lige tage et bad og sætte vaske tøj 
over...
SÅDAN. Da han kommer tilbage har 
han kolde øl med og KØD.
Kan det næsten blive bedre.
Efter vi har spist går vi lidt rundt i byen 
og han viser mig lidt af de forskellige 
steder han normalt kommer, inklusiv 
en bygning som nogle af hans venner 
har været med til at besætte. 
Bygningen har været tom i flere år, 
men nu har de overtaget den og er 
ved at flytte ind.
Jeg taget et par billeder men får 
besked på at slette alle hvor der er 
ansiger på.
Vi går ud får os et par øl og så ellers 
hjem og slappe af. vi er begge ret trætte.

Bartosz er igen den perfekte vært og byde på kaffe med opskummet mælk og det hele..

Bliver nu meget rart ikke at skulle slå telt ned imorgen... :-)




