
Marcel vækker mig da klokken er halv 11! Jeg må have været træt siden jeg kunne sove 
så længe!
Nu fyldt med ny energi springer jeg hurtigt i tøjet og gør klar til at få ud og se Bratislava i 
dagtimerne med Marcel. Vi så godt nok en del igår med Martin og hans Kæreste Zuzana, 
men det hele ser anderledes ud i dagslys.
For at kunne tage bussen skal man sende en sms og modtage en besked med billetten! 
Det kan man bare ikke fra et udenlandsk nr, Så vi kører uden billet og håber det går.
Det første punkt på vores dags plan er morgenmad.

Vi ved ikke rigtig noget om 
hinanden, men vi har masser af tid 
til at snakke og lærer hinanden lidt 
bedre at kende, så vi snakker og 
skvadre som to damer i fyrrene, 
der lige har fået nyt sladder fra 
billedbladet.!
Vi går rundt og prøver at 
overbevise os selv om at så meget 
ligner vi da heller ikke turister, men 
vi er da lige nød til at skulle have et 
billede med de forskellige statuer 
der står rundt omkring i byen.
Der er en del af byen som de 
kalder beton junglen forde det bare 
er højhuse lavet beton elementer og ser en smule kedeligt ud, det må vi også hellere lige 
se på.!
På vej der over kommer vi forbi en stor park for hvor kan hører der er noget live musik, det 
kommer vi også lige til at se på. 
Det er en eller anden slags farmers marked med dyr, hjemme produktion og så øl og mad.

Da vi kommer til den så kaldte beton jungle bliver vi enige om at det er da ikke så slet! På 
den sidde der vender med centrum vel og mærke. på bagsiden og det bagved ligner det 
lidt noget der er ved at falde sammen. men vi havde da forventet værre med det navn.

Nu er det ved at være tid til noget aftensmad og vi har åbenbart begge sat os i hovedet, at 
vi vil have en løgsupper serveret i en skål lavet af brød. så det går vi på jagt efter.
Suppen bliver nydt med velbehag med hvad skal vi så finde på at lave resten af aftenen, 
og lige da jeg spørger Marcel hvad han kunne tænke sig får jeg en sms fra Martin om vi 
har lyst til at komme hjem 
til ham og få noget vin!
Han informerer også lige 
om at der inden for en 
time vil komme en storm.
Da jeg ligger på fortæller 
jeg det hele til Marcel, vi 
kigger begge op på en blå 
himmel og er ikke helt 
sikre på om han har helt 
styr på det.

Vi skal lige finde et 
frimærke til et postkort  til 



Marcels veninde som han siger han en dag vil blive gift med. Og så har Marcel en rejse 
dille med han tager et nøgen billede foran nogle vigtige bygninger i de byer han kommer i. 
Så det skal vi også lige have gjort foran præsidentens hus.

På vej tilbage med bussen bliver det lige pludselig meget mørkt, og der er næsten gået en 
time siden Martin gav os varslen. Vi kan desværre ikke helt huske hvordan stoppestedet 
skulle se ud, så vi hopper af bussen et stop for tidligt. Og skal du gå en del længere, Men 
så kommer regnen også. I store tunge dryp, med torden og lyn der føles som om det er 
lige om ørene på os.

Tilbage ved huset er der vin på bordet, lidt rester af aftensmaden er også tilbage til os.
Endda et nyt bekendskab sidder omkring bordet, Lucia, vi hilser og forteller at hun ville 
ønsket vi var kommet før så vi kunne have besøgt alle byens bryggerier...

Der bliver grint og snakket og sker det!
Vi spørger Martin hvad det mærkeligste fund han har gjort er! Svaret var en penis knogle 
fra en Historisk Grotte bjørn. Og så er det samtalen resten af aftenen.


