
Det er lidt mærkeligt og kedeligt at vågne op alene på et hotel, pension eller hvor jeg nu 
kan vågne op og gå alene ned og spise morgenmad.
Men det er nu meget rart at ligge i en rigtig seng, og få sig et dejlig varmt bad og rigtig få 
vasket sine sure tær og hårdt arbejdende lår.

Idag vil cykelturen primært være flad, og jeg har overnatning hos en ven af en ven af en 
ven so, jeg ikke har mødt endnu.

Cykelturen idag er faktisk lidt kedelig, der er ikke så meget at kigge på og jeg ser bare 
frem til at komme til Bratislava.

Jeg finder mit overnatnings sted for i nat som er lidt uden for byen, Imorgen skal jeg bo 
noget tættere på.
Jeg finder adressen, ringer op og bliver guidet ned af en lille side vej og findet et hun der 
ikke er som huse er mest. der er mosaik over alt. Jeg bliver lukket ind men det virker som 
om der er lidt stress på.

Jeg får besked på at vente i haven da de lige skal have ordnet noget inden for, der vil 
være kaffe på vej, men efter en halv time er de stadig ikke kommet ud igen. Jeg går ind i 
huset og finder kaffen på bordet som nu mest af alt er en lille smule kold! Jeg kan hører 
der bliver snakket oven på og efter ca 15 minutter kommer de ned og hilser på.
De skal ud og mødes med nogle venner senere, men vi får lige bakset en hurtig gang 
aftensmad sammen, noget pasta med tomat sovs og så en gang grøn salat med tofu hvad 
de lige har i nærheden. Det smager fantastisk.

Alt hvad der bliver sagt er stort set på slovak så jeg sidder bare og kigger en del af tiden 
og prøver at følge med. De virker rigtig søde, jeg kom nok bare lige på det forkerte 
tidspunkt. Og nu er de så ude af huset og jeg er alene hjemme!

Jeg snupper et langt bad i deres badekar og får lige lagt hele kroppen i blød, og så 
smutter jeg i seng i det tomme stille hus. Det er lidt mærkeligt når jeg ikke har tænkt mig at 
være her mere end en nat at man så dårligt at tid til at snakke med dem man bor hos.


