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28-29.07.  

Wyjechaliśmy taksówką spod klubu Słowian o godzinie 21.00 na lotnisko. Po drodze 

taksówkarz opowiadał nam o swoich zleceniach, że zawiózł kiedyś klienta na lotnisko do 

Monachium w pięć i pół godziny, a na lotnisko w Berlinie w cztery godziny. Przed 

opuszczeniem samochodu taksówkarz nalegał, aby zobaczyć jeszcze zdjęcie 700-konnego 

Subaru, które miał przewozić bodaj do Holandii. 

Nasz samolot do Barcelony zamiast o 23-ciej, odleciał około 1.30. Ale nam się zbytnio nie 

nudziło, nie widzieliśmy się przez ponad tydzień, więc były nowe tematy, łapaliśmy 

pokemony, których w pobliżu naszej ławki w terminalu było dużo. Miałem po raz pierwszy 

przy sobie nowy telefon i mogliśmy wykonać trade, czyli wymiany pokemonów. Okazało się 

to jednak kosztowne dla Karola, bo musiał wydać mnóstwo stardastu.  

 



Po wylądowaniu w Hiszpanii zbliżał się świt. Po zajęciu miejsca w autokarze zasłoniliśmy 

szyby i próbowaliśmy zasnąć. Karolowi się udało. O siódmej przyjechaliśmy na miejsce. 

Autokar stanął pośrodku dwóch hoteli. Ruszyłem do recepcji pierwszego z nich, a około 

dziesięć osób ruszył za mną. Okazało się, że wszyscy inni mieli zakwaterowanie w sąsiednim 

hotelu o niższym standardzie trzech gwiazdek a tylko my dwaj w Salou Park Resort****. 

Pokój 521 był wyśmienity. Na podłodze terakota, co jest standardem tam, gdzie plaża blisko i 

turyści przynoszą piasek, ale był to ostatni pokój na korytarzu z dużym balkonem w kształcie 

litery L, większym, niż wszystkie inne. Poczuliśmy się wspaniale, wyszliśmy na balkon i 

zrobiliśmy pierwsze zdjęcia, także wschodu słońca. Karol zdjęcie wysłał mamie z informacją, 

że w czasie kontroli zabrano nam krem do opalania i szampon. Potem nastawiłem budzik na 

9.40 aby zdążyć na śniadanie i poszliśmy spać. 

 

Szybko poszliśmy szukać restauracji; okazało się, że była na poziomie 1, piętro niżej niż 

recepcja. Karol zjadł cztery średnie naleśniki z sosem toffi i poszliśmy na nasz basen. Byliśmy 

wówczas na nim po raz pierwszy i ostatni. Tam głównie żartowaliśmy, a po godzinie 

wróciliśmy do pokoju i spakowaliśmy się na plażę. Było mnóstwo ludzi, ale znaleźliśmy przy 

dużej łodzi trochę miejsca dla siebie. Zbudowałem coś, co według mnie było tytułową 

postacią z filmu „Jak wytresować smoka”, a zdaniem Karola był to plezjozaur. Słońce grzało 

silnie, więc około 14-tej poszliśmy do hotelu wstępując po drodze do „oszusta” po wodę 1,5 

l. za 1 euro. Potem już ten sklep omijaliśmy, bo tuż poniżej w sklepie Sparky woda tej 

objętości kosztowała nawet 20 centów.  



Po powrocie do pokoju wzięliśmy prysznic, po czym Karol zajął się Nintendo. Po godzinie 

uznaliśmy, że idziemy na raid i dzięki temu odkrywaliśmy to piękne miasto. Wygraliśmy raid 

łatwo, zyskując nowego pokemona Mawile. 

 

Wypiliśmy puszkę fanty. Później Karol złapał jeszcze około pięciu nowych pokemonów. 

Wróciliśmy do hotelu głodni i czekaliśmy na kolację. Dania były zawsze nieco inne, zawsze 

smaczne i urozmaicone. Karol dziś zjadł rybę.  

Po kolacji wybraliśmy się jeszcze raz na raid. Odkryliśmy nową plażę i cudowną aleję 

spacerową wzdłuż plaży, osadzoną na platformie. Trwał zachód słońca. Wróciliśmy około 

dwudziestej pierwszej. 

Około dziesiątej wieczór wyciągnąłem jeszcze Karola na karaoke, które zaczynało się w 

sąsiednim hotelu; natychmiast zamówiłem utwór „Unchained Melody” i z braku chętnych 

miałem śpiewać jako drugi. Karol powiedział, że szkoda, że nie może tego nagrywać, a wtedy 

wyjąłem z kieszeni zabrany przezornie jego telefon i nagrał wszystko, od początku do końca. 

Po powrocie do pokoju czytałem wydruk „Żądanie szympansa” – ostatniej części „Chłopca z 

sygnetem”, podczas gdy całość książki przed wyjazdem została wysłana już do wydawnictwa. 

Karol powiedział, że ciekawe. 

 



 

 

30.07. 

Po śniadaniu pobiegliśmy na publiczny autobus nr 1, który miał odjeżdżać o 9.55, ale spóźnił 

się 10 minut, a przez kolejne pięć kierowca sprzedawał bilety, bo wsiadał z nami tłum ludzi 

zamierzających szturmować pobliskie parki rozrywki. Park miał się znajdować niewiele ponad 

kilometr dalej, ale recepcjonistka powiedziała, że idzie się tam 40 minut. Chyba w szpilkach! 

Faktycznie autobus jechał około pół godziny, a z powrotem może kwadrans objeżdżając 

wpierw dookoła ogromne parkingi przy parkach, dlatego to tyle trwało. Kilka dni później 

stwierdziłem, że można było od fontanny pójść w górę i z hotelu dotarlibyśmy na miejsce 

pieszo w 20 minut. Przy kasach staliśmy około kwadransa; było już przed 11-tą i grzało ostre 

słońce. Przy kasie powstało nieporozumienie, bo kasjerka chciał nam sprzedać bilety dla 3 

osób za 265 euro, ale w końcu za 3-dniowy wstęp wyszło 165.  Weszliśmy do Adventura Park 

wiedząc, że możemy tu jeszcze wrócić jeden raz w inny dzień na ten sam bilet. Był to duży 

komfort, bo nie trzeba było się aż tak śpieszyć na zwiedzanie tego największego parku 

rozrywki w Hiszpanii.  

Na początku znajdował się wielki staw ze znajdującym się ponad jego powierzchnią 

fragmentem rollercoastera, który ominęliśmy po lewej i dotarliśmy do pierwszej atrakcji 

wodnej - prostego zjazdu do wody z prognozowanym półgodzinnym oczekiwaniem, więc 

poszliśmy dalej.  

 



Pierwszą atrakcją i to słabą, był Dino Escape 4D, czyli kino z podnoszącym się rzędem krzeseł. 

Następnie poszliśmy na statek, który się rozhuśtywał. Karol był na czymś takim po raz 

pierwszy, ja też; z ostrożności zajęliśmy miejsca pośrodku i spodobało się. Później jeszcze 

tego dnia i trzy dni później wielokrotnie do niego wsiadaliśmy, do rzędów 2, 3, i 4. Raz będąc 

zdecydowani chcieliśmy zająć ostatni rząd piąty, ale oba były zajęte. Z każdym rzędem było 

straszniej. Wygłupialiśmy się krzycząc, np. „at first I was afraid” albo próbując przybrać 

bezgranicznie nieruchomą postać i wyraz twarzy, szeroko otwarte oczy, co rozśmieszało 

innych.  

Trzecią atrakcją w części Mexico był rollercoaster El Diablo usytuowany w starej kopalni, ale 

bez zbyt ostrych zjazdów, więc dla mnie akceptowalny, choć za pierwszym przejazdem 

niemal w ogóle nie patrzyłem, dopiero pod koniec trasy otwarłem oczy. Karolowi bardzo się 

podobał i byliśmy na nim później jeszcze raz.  



Pojechaliśmy też wiele razy na karuzeli, którą nazywaliśmy Harry Potter od nazwy podobnej 

karuzeli na Cyprze. Karol jako lżejszy zawsze siedział od wewnątrz, a ja w czasie jazdy zawsze 

prosiłem, żeby się do mnie nie zsuwał, ale jakże musiał walczyć, żeby tego nie robić - nie było 

łatwo, bo tata czasem próbował owo zsuwanie prowokować. 

 

Adventura Park jest odwiedzany przez 4 mln turystów rocznie. Wydawało się, że ludzi ciągle 

przybywa, także po południu, a nawet wieczorem kiedy wychodziliśmy stamtąd po godzinie 

20-tej; niektórzy o tej porze jeszcze wchodzili, czynne było do północy, a w wakacyjne soboty 

nawet do trzeciej.  

Karol omijał szerokim łukiem Ulicę Sezamkową ze sporą ilością atrakcji dla mniejszych dzieci, 

a potem okazało się, że chętnie korzystał z kilku. Najpierw podciągaliśmy się na 

spadochronach, potem byliśmy na pociągu przejeżdżającym górną trasą oraz na łodziach 

jeżdżących w kółko, którymi można było sterować odsuwając się i przybliżając. 

Pierwszą poważną atrakcją wodną okazał się Grand Kanyon, czyli spływ 6-osobowymi 

pontonami. Z nami płynęła tylko jakaś kobieta z dzieckiem. Nie miałem farta, bo pryskało 

głównie na mnie i wyszedłem stamtąd prawie cały mokry. Drugą atrakcją wodną i to chyba 

najlepszą w tej części parku był Angkor, czyli przejazd łodziami z armatkami wodnymi. 

Strzelaliśmy wodą w co popadnie, ściągając uprzednio bluzki, a Karol także buty. Udało się 

mocno zmoczyć przeciwników koncentrując się na jednej wybranej osobie z łodzi naprzeciw i 

kierując ku niej precyzyjny nieustanny strumień wody.  



O godzinie 16 w części Mexico otwarli Templo del Fuego, na co Karol chciał iść jeszcze w 

południe. Nie wiedzieliśmy dokąd wchodzimy, więc towarzyszył nam mały niepokój i 

zaciekawienie. Okazało się, że jest to atrakcja dotąd nigdy nie widziana, czyli pokaz 

przypominający odszukanie skarbu w „Poszukiwaczach zaginionej arki” wraz z pułapkami 

czyhającymi na odkrywcę, zapadającymi się głazami, przełamującymi schodami i silnymi 

wybuchami ognia. Interesujące, choć pozostał niedosyt. 

Karol dobrze orientował się w mapie parku i zaciągał mnie jeszcze w nowe miejsca. 

Postanowiliśmy, że wychodzimy o dwudziestej, żeby zdążyć jeszcze na kolację, którą 

kończono serwować godzinę później. Nasze komórki wytrzymały na bateriach cały dzień i 

złapaliśmy jeszcze kilka nowych pokemonów. Autobus nr 1 właśnie odjeżdżał i genialnie 

szybko dotarliśmy do hotelu i zahaczając o sklep wypiliśmy jeszcze puszkę fanty. Na kolację 

Karol zjadł 3 kawałki kurczaka z frytkami. Poszedł na balkon i wrócił stamtąd o 23.40, a 

potem czytaliśmy do 0.40. 

 

 

 

31.07.  

Ledwo zdążyliśmy na śniadanie, a potem poszliśmy na spacer do pięknego miasta Salou, aby 

w ciągu 2,2 km wykluć 7 jajek pokemonowych. Dotarliśmy z powrotem do hotelu, usiedliśmy 



przy stole przy recepcji i wtedy jaja zaczęły się wykluwać jedno po drugim, tak jak to 

pokazywał jeden z youtuberów. 

Następnie przebraliśmy się w stroje kąpielowe, zjedliśmy po ciasteczku, wypiłem kawę 

zrobioną przy pomocy czajnika zabranego z domu i poszliśmy na plażę. Według założeń 

mieliśmy tam być godzinę, a potem jeszcze pół godziny na basenie, ale na plaży wyszło trzy.  

 

 

Na plaży zbudowałem okrągłą kulę otoczoną okrągłym murem, a Karol dołożył z przodu dwie 

kule i potem polewał wszystko wodą z wiaderka. Próbowaliśmy złapać do wiaderka jedną z 

małych rybek podpływających blisko brzegu. Po 20 minutach uznaliśmy, że wprawdzie 

prawdopodobieństwo złapania w ten sposób choćby jednej jest większe, niż wygrana w 

loterii, ale i tak zniechęcająco niskie, więc daliśmy spokój. Wychodząc z plaży zauważyłem 

fotel-materac pozostawiony przez wychodzących z plaży. Zabraliśmy go na basen przy 

sąsiednim hotelu i tam bawiliśmy się nim. Posłużył nam też innego dnia, po czym 

zostawiliśmy go znów w tym samym miejscu. 



 

Później, zgodnie z planem poszliśmy do McDonald’s. Karol od początku zdecydowanie chciał 

odwiedzić tą restaurację. Zamówiliśmy Happy Meal, dla mnie i hamburgera i kawę. Zabawką 

była rączka drapiąca po plecach, według Karola najmniej użyteczna rzecz spośród możliwych 

zabawek do otrzymania tego dnia w zestawie.  

 

1.08. 

Po śniadaniu (które składało się dla Karola zawsze z rosnącej ilości naleśników, a dla mnie z 

fasoli, jaj, bekonu oraz później naleśników) pobiegliśmy na znany nam już autobus nr 1 i 

pojechaliśmy do Caribe Aquatic Park. Czekaliśmy tylko minutę na otwarcie o równej 10. Nie 

oznaczało to, że można już się kąpać. Znaleźliśmy odpowiedni zacieniony leżak pod palmami, 

gdzie starsi ludzie czytający książki pilnowali nam rzeczy, wśród których najcenniejszy był 3-

dniowy bilet wstępu. Był to gorący tydzień, rekordowe upały w Hiszpanii, więc 

nasmarowaliśmy się kremem, aby nie powtórzyć zbytniego opalenia, co przydarzyło się nam 

wczoraj na plaży. Przebraliśmy się w stroje kąpielowe niecący wchodząc do szatni 

ratowników. Pilnująca porządku pani dwukrotnie zakazywała nam przed godziną 10.30 

wchodzenia do określonych miejsc. 

 



 

 

Na pierwszych kilku zjeżdżalniach było niewiele osób, więc mogliśmy zjechać dwa razy na 

pontonie bez żadnego oczekiwania i jeszcze raz czy dwa w rurze bez pontonu. W tym drugim 

przypadku spawania rur darły mi boleśnie spalone plecy. Krótko czekaliśmy też na spływ na 

pontonie 4-osobowym, było bardzo przyjemnie, a szybkość wybijała nas mocno na boki do 

pozycji niemal pionowej.  

Do zjazdu na dwóch najwyższych atrakcjach wymagane było 140 wzrostu, więc 

zrezygnowaliśmy. Zjechaliśmy za to szybko na kocykach. Pamiętając, że w Tatralandii uchwyt 

kocyka z przodu nieomal wybił mi oko przy wpadaniu do wody, położyłem się tak, żeby temu 

zapobiec. Zjeżdżalnia wydawała się bardzo szybka i taka była. Kąt zjazdu nadawał dużą 

szybkość, więc na końcu jechało się poziomo jeszcze daleko, im kto cięższy, tym dalej. Od 

tego momentu ludzi zaczęło dramatycznie przybywać. Zrezygnowaliśmy z kocyków, aby nie 

czekać na zjazd prawie pół godziny. Za to w budynku odkryliśmy dwie ciekawe zjeżdżalnie – 

zieloną i beżową, naprawdę szybkie, takie, że aż na zakrętach uderzałem głową, dlatego po 

dwóch zjazdach nie miałem już ochoty na dalsze. 

Potem snuliśmy się po całym aquaparku, byliśmy trochę w dużym basenie z falami, a także 

pół godziny przy strumykach wytryskających pionowo z ziemi, które raz rozgrzewały, a raz 

schładzały nam plecy. 



Najwięcej czasu spędziliśmy na Slow River, chyba tak się to nazywało, czyli na pontonach 

jedno- i dwuosobowych. Przepłynęliśmy całą trasę wielokrotnie, może 7 razy w dwóch 

podejściach, wygłupiając się na coraz to wymyślniejszy sposób. Na przykład w pontonie 

dwuosobowym siedzieliśmy jeden za drugim jak kajakarze i przechylaliśmy się jednocześnie 

w przód i w tył, a robiąc jednocześnie zamachy obydwiema dłońmi naśladujące wprawianie 

w ruch jakiegoś niewidzialnego tłoka udawaliśmy, że tymi ruchami napędzamy ponton. Na 

rzeczce były czasem pewne przeszkody wodne, Karol spychał mnie pod strumień wody, a im 

bardziej jego starania były skuteczne, tym bardziej mnie to śmieszyło i w końcu dostałem 

ataku śmiechu, a inni patrzyli z rosnącym niedowierzaniem, czy aby nie jest potrzebna 

pomoc. 

Jakaś Angielka podała nam godzinę o jedną późniejszą niż faktycznie i wskutek tej omyłki 

udaliśmy się na autobus powrotny godzinę wcześniej, niż zamierzaliśmy. Ale i tak nie było co 

w aquaparku robić, do końca tworzyły się duże kolejki, a atrakcji niedużo. Przypominał nam 

się nieporównywalnie lepszy park wodny na Teneryfie. 

Tego dnia wieczorem wyciągnąłem jeszcze Karola wieczorem na pokaz fontann. To wcale nie 

było daleko, zaś fontanny zawiodły, bo pokaz był słaby. Tuż po 22-giej udaliśmy się z 

powrotem do hotelu na czytanie kolejnej części „Żądania szympansa”. Idąc do pokoju, na 

piątym piętrze zwykle goniliśmy się, czasami szykując się do tego już na schodach poprzez 

zdjęcie klapek. Udawałem, że jestem Ledybą i goniłem Karola, a on uciekał. Jeśli obydwoje 

mieliśmy założone klapki, nie było szans, abym go dogonił, bo moje klapki po oderwaniu z 

nich jednego z dwóch pasków zachowywały się na stopie chybotliwie, Karol zaś gnał szybko. 

Na wykładzinie na korytarzu można było zdjąć klapki i wtedy biegnąć boso byłem szybszy. 

Karol zaczął więc też zdejmować klapki, coraz wcześniej, czasem już na 3 piętrze, podczas gdy 

mieszkaliśmy na piątym. Kiedy biegliśmy boso byłem szybszy, ale ogólnie to i tak Karol 

wygrywał jako drugi najlepszy biegacz w klasie.  

 

2.08.  

Budzik obudził nas przed 9, spakowani już zbiegliśmy na trzecią wycieczkę, bo tego dnia 

chcieliśmy zwiedzić Ferrari World, pierwszy w Europie i drugi na świecie po Abu Dhabi. Znów 

autobus zawiózł nas na miejsce tuż przed 10-tą, ale weszliśmy wraz z tą godziną tylko poza 

pierwszą bramę, a dalej dopiero kwadrans później. Kilkaset osób rozbiegło się w różnych 

kierunkach, a my natrafiliśmy na kino 4D i byliśmy tam pierwszymi wchodzącymi, choć raz w 

życiu. Po krótkiej prezentacji na telebimie weszliśmy do kina, gdzie zamontowano krzesła na 

ruchomej platformie i trzeba było się przypiąć jak w samochodzie. Była to kilkuminutowa 

prezentacja historii Formuły 1, pokazywana z punktu widzenia kierowcy, najpierw pokazano 

stare samochody jadące po żwirze (kiedy przejeżdżały przez kałużę ochlapało nas wodą), a 

potem współczesne bolidy. Potem zaprezentowano żartobliwy wyścig wokół Colosseum w 

Rzymie, a na koniec wyścig przyszłości, podobnie jak w „Man In Black”, czyli w tunelu, po 

jego ścianach i suficie. 



 

Później zaliczyliśmy kilka atrakcji w strefie dla małych dzieci. Choć były one podobne jak w 

innych parkach, konstruktorzy zadali sobie trud, żeby były lepsze, na przykład schody 

podjeżdżające pod karuzelę kręcącą się nie tylko w pionowym ruchu okrężnym, ale także 

kołyszącą się na boki.   

Dalej poszliśmy obserwować przez chwilę najszybszą kolejkę na świecie jadącą z szybkością 

180 km/h i wznoszącą się na wysokość bodajże 110 metrów. Poszliśmy do pit stopu, gdzie 

założyliśmy ubrania jak mechanicy F1, a także po raz pierwszy w życiu zasiedliśmy do wnętrza 

prawdziwego kabrioletu Ferrari, Karol usiadł za kierownicą. Nie pozwolono fotografować. 

Były też inne atrakcje, jak długa przejażdżka samochodami, którymi można było w 

ograniczony sposób kierować, ale należało czekać około 40 minut, głównie w coraz bardziej 

piekącym słońcu, więc opuściliśmy ten park i osobnym bocznym przejściem udaliśmy się do 

Adventura Park, gdzie poprosiliśmy o niewidzialne stemple na dłoń, żeby ewentualnie 

jeszcze raz wieczorem wrócić do Ferrari, co jednak okazało się niepotrzebne. 



 

Tymczasem w Adventura czekała nas niespodzianka. Wyjątkowe upały przełożyły się na 

niewielu odwiedzających park o tej porze. W najbliższych dniach miało być coraz cieplej i 

prognozowano, że na południu Hiszpanii może paść europejski rekord ciepła wszechczasów 

(48-49 st. C). Tak więc bez dłuższego czekania poszliśmy na statek (czwarty, przedostatni 

rząd) i na znany już rollercoaster Diablo. Na wodnym Angkor też było mało oczekujących i 

postrzelaliśmy na łodzi z armatek wodnych. Nie sądziliśmy, że znajdziemy coś nowego, a 

jednak było kilka rzeczy. Znienacka na placyku skręciłem w lewo do niepozornego domku z 

małą koleją i odkryliśmy duszny labirynt luster. Za pierwszym razem bardzo szybko 

odkryliśmy wyjście, a za drugim razem Karol chciał trochę postraszyć innych, więc 

chowaliśmy się za kotarą wydając dziwaczne odgłosy.  

Trafiliśmy też na drewniany rollercoaster Tomahawk. Karol twierdził, że kilka dni temu 

przechodząc tędy, wspominał o nim, ale ja nie chciałem jechać, bo był za straszny, ale teraz 

sam zaproponowałem przejażdżkę. Za pierwszym razem miałem oczy zamknięte na 100% 

trasy, za drugim 85, a późnej, kiedy obeszliśmy cały park ponownie dookoła i przejechaliśmy 

się trzeci i czwarty raz – 50 i 45%. 

Kiedy się zmęczyliśmy około godz. 16, kupiliśmy poł litra coli z dużą ilością lodu i usiedliśmy w 

westernowej kawiarni na dworze na posiłek. Karol w ślad za moim pomysłem zajął się 

przenoszeniem kostek lody z coli do butelki z wodą mineralną. 



 

Zaliczyliśmy też drugi raz Grand Kanyon. Kiedy zostało niewiele więcej, niż pół godziny do 

wyjścia, rozważaliśmy pójście na koniec na drugi drewniany rollercoaster Stampida (od 120 

cm). Już chwilę staliśmy wcześniej w kolejce, ale okazało się, że jest ona zbyt długa. Teraz 

jednak chyba powstrzymał nas strach, bo w między czasie pooglądaliśmy jaka ona jest 

wielka. Poszliśmy więc do autobusu nie wykluczając, że w przyszłości odwiedzimy ten park 

ponownie, bo niektóre atrakcje były tu od 140 cm, a Karol miał tego lata około 134.  

Wieczorem doczytałem do końca „Żądanie szympansa”, a potem, kiedy Karol zasnął, 

poszedłem pod fontanny z dwiema komórkami robiąc w ciągu półtorej godziny kolejny duży 

postęp w naszych grach Pokemon Go.  

 

3.08. 

Po tak intensywnych dwóch dniach nie mieliśmy siły, żeby gdziekolwiek iść. Po śniadaniu 

Karol zajął się w pokoju Nintendo i nawet nie wychodził na balkon. Ja poszedłem dwa razy z 

komórką Karola pod fontanny, aby przyspieszyć wejście Karola na level 25. Karol rozmawiał 

przez telefon z Motorem, a ten po zmianie konta, zaczął grę Pokemon Go od samego 

początku. Przyniosłem ze sklepu colę, Fantę i popijaliśmy zajadając babeczki. Nie było siły na 

ciągłą walkę ze słońcem i nieustanne chronienie się przed nim. Zamierzaliśmy iść na plażę, 

ale dopiero późnym popołudniem albo wręcz po kolacji, która zaczynała się o dziewiętnastej. 

Ale już koło 17-tej zebraliśmy się zgodnie na plażę i byliśmy tam aż trzy godziny. Dla Karola 



zbudowałem basen obramowany szerokim okrągłym murkiem, do którego dopływała woda 

morska. Potem kąpaliśmy się w morzu na „naszym” pontonie. Temperatura wody była tak 

przyjemna, że wielokrotnie w różnych odstępach czasu można było się w niej zanurzać bez 

tego zwykłego dyskomfortu zanurzania rozpalonego ciała do zimnej morskiej wody. Obok 

facet zbudował dla dzieci most i zgodził się, aby połączyć nasze budowle wspólnym kanałem. 

Jeszcze dalej dwójka chłopców zaczęła coś intensywnie budować, więc przyłączyliśmy 

kanałem także ich budowlę i zbudowałem piramidę w prostokącie. Wszystkie postępy prac w 

piasku obserwował jakiś dziadek raz nawet dając swoją propozycję rozbudowy. To był nasz 

trzeci i ostatni pobyt nad morzem, czuliśmy, że rano już tu nie przyjdziemy, bo kazano nam 

się wykwaterować do 10. Na końcu zrobiliśmy zdjęcia i poskakaliśmy po naszych budowlach. 

Po kolacji poszliśmy do hotelu sąsiedniego zmienić drobne pieniądze i zagrać, ale nie było 

tam bilardu, więc poszliśmy piętro niżej, zobaczyć, co sąsiedni hotel oferuje swoim turystom 

- dzieciom. Weszliśmy do pomieszczenia zabaw, gdzie usiedliśmy naprzeciw siebie i graliśmy 

w grę polegającą na tym, że trzeba było w pionie, w poziomie lub w ukosem ułożyć w rzędzie 

cztery krążki. Kiedy wynik doszedł do 2:2, Karol nie chciał więcej grać i wróciliśmy do pokoju. 

O północy wyszedłem na miasto i wróciłem o 2.20, robiąc intensywne postępy w grze. 

 

 

 

 



4.08.  

Zapytałem na recepcji, czy możemy wykwaterować się z opóźnieniem kwadransa, nie było 

problemu. Zostawiliśmy torbę i białą walizkę w przechowalni i poszliśmy na miasto tą samą 

trasą, co ja dziś w nocy. Na początku pod KFC zagraliśmy raid z innym przypadkowym 

graczem, który pomachał nam ręką, a miał level 40. Potem w tym upale poszliśmy prosto, 

deptakiem. Karol zapomniał na śniadaniu wypić szklankę soku pomarańczowego i domagał 

się picia. Doszliśmy do końca promenady i intensywnie rozglądałem się na jakimś sklepem. W 

końcu kupiliśmy puszkę Fanty u (innego) „oszusta”. Potem wracaliśmy tą samą nadmorską 

drogą. Dochodząc do KFC, zaczęły się wykluwać jedno po drugim siedem jajek 7-

kilometrowych. Usiedliśmy w klimatyzowanej części restauracji i podekscytowani 

oglądaliśmy nowe pokemony. Dobiegła czternasta. Wzięliśmy walizki z przechowalni i 

podładowałem telefon Karola. Pobiegłem do naszego sklepiku i za 95 centów przyniosłem 

kartonik z 4 pysznymi lodami, które zjedliśmy już częściowo w autokarze Itaki. Wsiadaliśmy 

do niego jako ostatni sześć minut przed odjazdem. Samolot zamiast odlecieć o 19, znów 

spóźnił się kilkadziesiąt minut, w związku z czym do domu dotarliśmy o pierwszej w nocy. 

Była już niedziela, Karol został ze mną jeszcze do poniedziałku wieczora.  

 

 


