
Idag skal jeg følge pigerne i skole.

Jeg har kun kendt dem alle tre siden lørdag, 
og idag er det blevet tid til jeg skal videre.
Da vi ankommer til skolen skal jeg sige farvel 
til Saska (Alexandra) et kram og et kys på 
kinden var ikke nok, så der måtte et mere til.
Kristina skal ikke i skole endnu, hun skal et 
smut til tandlægen.
Da jeg kommer tilbage til lejligheden pakker 
jeg mine ting, og skriver lidt til min blog.
Zuzana vil komme tilbage kl 10 ca. og så vil 
jeg igen begive mig ud i verden.
Vi snakker lidt sammen Zuzana og jeg inden 
jeg cykler videre, Jeg var hendes første 
couch surfer og som hun selv siger var hun lidt i tvivl om hun skulle accepterer mig!
En single fyr midt i 20‘erne  uden nogle referencer. Kan lige se alle de tanker der kan 
rende gennem en single mors hoved.
Men jeg syntes nu faktisk jeg deltog meget godt i deres liv og rutiner.
Og jeg håber de nød at have mig lige så meget som jeg nød at være på besøg.

Idag fik jeg også en mail fra en fyr i Banska Bystrica om at jeg kan sove på hans sofa..
Så det er der jeg skal hen idag.

Jeg ville egentlig helst bare overnatte i de små byer, men det er når man overnatter hos 
nogen og de kan vise dig rundt og fortælle dig om det hele at man virkelig føler hvor det er 
man er lige nu!

Efter en ustyrlig bakke op af, af nogle 
meget små og snoede veje står jeg 
endelig på toppen. ved siden af mig er et 
skisports sted! det er nok derfor det gik 
ret meget op..!

Men nu er det så også ned af bakke de 
næste 40km! og det tager mig ikke mere 
end en time at være der. Jeg finder 
hurtigt adressen men kan ikke finde det 
rigtige navn på nogen af dør telefonener. 
Min telefon virker af en eller anden grund 
heller ikke.

Så jeg finder en tilfældig mand på gade og 
låner hans telefon.
Jeg mødes med Machim på gaden og 
kommer op i hans lejlighed han deler 
sammen med et par andre.
Det tager mig ingen tid at føle mig som 
hjemme, Jeg snupper mig et hurtigt bad og 
da jeg kommer ud er der enda lavet lidt 



mad til mig. Hvad mere kan man forlange?

Der er ingen planer for i aften, Machim skal lige have overstået noget arbejde og jeg tager 
med ham, og så er det ellers ud til et par øl og en pizza.

Kl ca 22 er jeg helt færdig. Vi smutter tilbage til lejligheden og på hovedet i seng.

I morges forlod jeg en fantastisk familie med 3 piger, og nu jeg hos en ny host som også 
har budt mig velkommen med åbne arme.

Det er en fantastisk følelse.!


