
Igen idag var det lidt mærkeligt! Jeg har slet ikke haft tid til at snakke med ham jeg har 
sovet hos i nat. Og han sover stadig da jeg er nød til at kører.
Jeg ligger en seddel til ham og starter min dag.

Idag skal jeg bare tættere på Bratislava så skal ikke så langt. Jeg skal overnatte hos en fyr 
der hedder Martin, så ham skal jeg bare have fundet.

Da jeg var hos Machim I Banska Bystrica, cyklede en af hans bofæller med mig, hans 
vens kærestes ven martin skal jeg så sove hos i nat. Jeg fik en besked på min telefon igår 
om at jeg kunne sove hos ham, så aner intet om ham eller hvordan han ser ud.
Men jeg kan sove hos ham og det er nok til mig.

Jeg finder Martins hus og får vist hvor 
jeg skal sove, I et lille skur i haven. 
perfekt.
Jeg vil have it eget lille fort, jeg bliver 
ikke så længe inden jeg kører helt ind 
til byen for at finde ham cykelhandleren 
som har lovet at tage et kig på min 
cykel.
Det tager ingen tid så er cyklen lige 
blevet strammet efter og vi snakker lidt 
om min tur og at han selv kender en 
der er på vej jorden rundt men hvor 
hele turen stort set er planlagt.

At så mange mennesker man på ingen 

måde kender gør så meget for at hjælpe en 
på en tur som denne er fantastisk.

I aften er der åben museums nat, så man 
kan komme gratis in alle steder. Martin er 
sådan en fossil fyr som finde gamle knogler 
og ben, så der er lidt en privat tur for nogle af 
hans venner so jeg har fået lov til at komme 
med på, jeg skal bare være tilbage kl 5.
Jeg cykler lidt rundt i byen og ser en 
backpacker der sidder og spiser din frokost.
Vender om og stopper og siger hej for lige at 
hører hvad han er for en.
Han hedder Marcel og er fra Canada. Vi 
snakker lidt frem og tilbage og inden længe 

ringer han til Martin og hører om han også kan 
sove i skuret da han ikke har noget sted at sove.!
Nu er vi to i fortet i haven. Det skal sku nok blive hyggeligt.

Vi går tilbage til martins hus og får snakket lidt om vores rejser, og vi er enige om at leve 
som couchsurfer giver så mange oplevelser og vi er begge to ret spændte på at skulle 
overnatte i det lille fort i et par dage.



Da vi kommer tilbage bliver der bestilt pizzaer til os 
inden vi skal tilbage til byen og mødes med nogle 
af Martins venner.
Vi starter med Martins speciale, fossiler. Martin 
fortæller vidt og bredt om det hele. og så kommer 
aftenens bombe, Martin peger på en stor mammut 
tand, og så blev det lige pludselig en vild aften!

Nu mangler vi bare at skulle se på mumier og 
menneske skilletter og så lige røre ved en slange.!

Hvis vi ikke havde Martin med ville der ikke være 
så meget ved denne tur, Alt er på Slovak.

Vi slutter aftenen af ved lige at gå forbi det gamle 
slot/fort som nu er helt oplyst og er helt anderledes 
at se på en da jeg var der i eftermiddag.
Og mens vi venter på busser er der lige tid til en øl.!


