
Idag tager jeg fra Machim’s lejlighed!
Igår lavede jeg ikke så meget, jeg tog ind til byen, 
gik lidt rundt og så mig omkring, fandt mig en cafe 
og prøvede at skrive lidt til min blog, men kunne 
ikke rigtig tage mig sammen. Så endte med at 
sidde og kigge på alle menneskerne, der for 
omkring mig i deres hverdags gøremål.

I går eftermiddags var der en af Machims bofæller 
der havde nogle piger på besøg til privat engelsk 
undervisning. Og inden længe var jeg midt punkt 
for denne undervisning og blev udspurgt om min tur 
og mig så godt de nu kunne...

Klokken er nu næsten 9 og jeg 
er ved at være klar til at skulle 
afsted, men det bliver ikke 
alene... WUHUU.
Jan som er en af Machim’s 
venner vil gerne cykle med mig 
noget af vejen idag.
Deter faktisk meget rart en gang 
imellem, så har man at snakke 
lidt med, en der kender området 
og vejen og alle de gode veje.

Da vi kører ved siden af 
hinanden er der mange der 

kigger på os og smiler og peger,
og efter et stykke tid finder jeg ud af hvorfor. Vi cykler sammen og ser ud som om vi er 
afsted sammen, Per har sin vandflaske og en lille taske bag på til hvad han nu lige tænkte 
han skulle have med. Og jeg har fem fyldte tasker med alt muligt skrammel i. Inden længe 
mødes vi med en af hans venner som følges med os til en nærtliggen by hvor vi holder ind 
og får en kop kaffe.

Vi snakker lidt om hvilken retning jeg regner med at skulle i, 
og inden længe er de igang med telefoner og prøver at finde 
ud af hvor jeg kan overnatte.
I Bratislava kender de enda en fyr der har en Cykel butik 
som kan gå cyklen i gennem og se om der er noget der lige 
trænger til at blive fixet.

Efter ca 45 km vælger Jan at det må være nok for idag, han 
skal jo også hjem igen. Det har været fedt at have selskab 
på vejen, men det er nu også rart at cykle alene igen.
Jeg har nydt alle lydene omkring mig, landskabet der er fyldt 
med fantastiske ting at kigge på.

Jeg har prøvet at sende en masse beskeder ud for at se om 
jeg kunne finde et sted at sove i nat i Nitra, men desværre 
uden held.



Da jeg kommer til Nitra er der ishockey på storskærm på torvet, jeg finder mig en lille is 
bod, får mig en is, finder noget Wifi og prøvet at finde et sted jeg kan tage hen at sove.
Det ender med at blive Pension idag, selv om jeg egent lige hellere vil så meget andet.
Men det er okay, et varmt bad og morgenmad er ikke så tosset.

Jeg har ikke meget energi tilbage og falder hurtigt i søvn efter jeg har fået mig noget 
aftensmad.

Sov godt der ude!


