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EELNEV ÕHTU + 1. PÄEV
Kõik sai alguse sellest, et
kell 23.41 helises Solarise keskuse
juures telefon – Külli. „Tsau, kaugel
sa oled? Meil on siin põrand toitu täis
ja kottidesse rohkem ei mahu.“
Loetud minutite pärast jõudsime
Kristeli ja Andrega Ivani juurde, lisaks
maasvedelevale toidule, mida oli sel
hetkel tõesti paanikattekitavalt palju,
kaasas pott, kann, põlet, bensiinimahuti
ja 3 kg neljaviljahelbeid, mis tuli samuti
kuhugi ära sokutada. „Arvestage, et meil on veel Hollandist kolm kotti tulemas, kuhu
need mahutada!“ Selgus, et paanika oli suurem kui reaalsus – mõne aja pärast oli põrand
tühi, maha oli vedelema jäänud vaid mõned nukrad Big 'n' Horny'd, mille põleti, pottide,
pannide vahele pressisin seljakoti lõppkaaluga 16,6 kg ning 3 kg neljaviljahelbeid, mis
käsipagasisse paigutati. Ja jäi veel mõned tunnid aega beautysleep'iks elutoa lambi
valgel (sest me ei leidnud Kristeli ja Aleksiga elamisest ühtki lülitit, mis võiks selle tule
ära kustutada, hiljem selgus, et see oli riideid täis nagi taga). Bob oli tugev, ta sisustas
järelejäänud aja linnas jaurates ja soojendust tehes, jõudes täpselt kell neli ehk takso
ajaks tagasi.
Läbinud lennujaama turvakontrolli, kus Aleks särvkollases veekindlas tube'is oleva
toidumoona ja muu matkatarviku tõttu turvatädidele-onudele kahtlust äratas ja oodatust
kauemaks jäi, avaldas Bob vihaselt strateegilist sõrme vehkides „heakskiitu“ Tallinna
Lennujaama kommertsedusammude üle, täpsemalt „pärasoole” üle, mida nüüd sunniviisiliselt läbima peab, et üldse gate’ideni pääseda.
Aleksi tähelepanek/kokkuvõte Helsinki – Manchester lennust: palju asiaate ja üks
mustanahaline, kes keeldub mütsi peast võtmast. Lennul pakuti hommikueineks kalkunivõikut.
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Osavad Briti bussijuhid ja kitsad Briti tänavad. Saime oma üüberrasked
kotid Manchester – Glasgow bussile, istusime platsi ja buss suutis teha vale lükke ülikitsal
Manchesteri eramurajooni tänaval. Üks teelõik oli bussijuhi üllatuseks kinni pandud ja
ümber suunatud. Nonii, hakkame manööverdama! Manööverdamise käigus võeti haagis
bussi küljest ära ja sõideti sellele kogemata otsa, no vähemalt naiste kiljatustest või seda
välja lugeda. Meil oli aga mure, et juht järgmist wrong turni ei teeks, selle tulemusena
järgmisele bussile hiljaks ei jääks ning ei peaks Glasgows ööbimiskohta otsima hakkama.
Sel hetkel ei tundunud mõte linnas põõsa all telkimisest sugugi heazombilik. Fingers
crossed!

Inimesed elavad kaasa. Kui lennujaamast Manchesteri bussijaama sõitsime ja
julmalt kaks istekohta per kärss enda alla võtsime ning siis bussi täitumisel Bob Aleksi
kõrvale istuma läks, 10-aastase tüdruku kehakaalu jagu raskust süles, ainult nina koti
tagant välja paistmas, saatsid meid nii rõõmukiljatused ja kui ka kaasatundvad pilgud.
Arvestades, et kella neljast hommikul jalul oleme, tekib vägisi tunne nagu reis Forth Williamisse oleks kestnud juba terve igaviku. Lisandub kaks tundi ajavahet igaviku kasuks.

Päeva küsimus. Mis on tõenäolisem, kas lapseeas karta, et öösel pissile minnes
võtab karvane käsi jalga sussi sisse susates varbast kinni; ubadefoobia; või hirm, et harilik sinikael part sind pidevalt kurjal pilgul jälgib ja seetõttu elu äärmiselt paranoiliseks
muudab? We never grow up, do we? Pikk ärkvel olek soosib diipe mõtteid. Peale 1,5-tunnist bussisõitu ja und peatusime Raplas… eiei, Liivikonnas või mis iganes jumalast hüljatud linnakeses (hilisemal ja täpsemalt silmitsemisel osutus linnake Prestoniks).

Küsimus nr 2, mis käib vabalt ka Eesti kohta, ent GB-s märksa agressiivsemalt:
miks väga ümarad naised kannavad enda kehatüübile mittevastavaid riideid, ehk ebaviisakalt väljendudes, miks paksud naised kannavad retuuse ja kirjusid retuusides läbikumavaid trussikuid? Bobi täpsustus: hea et üldse trussikud jalga panevad.

Jõudsime Glasgow’sse 20 minutit enne järgmise bussi starti graafikualuse 45
minuti aseme, ning olgu kiidetud mobiiltelefon, leidsime kiirelt üles ülejäänud kolm
hulkuringe – Anni, Hanna ja Danieli. Buss Forth Williami oli üsna tühi ja bussijuht
äärmiselt raske jalaga mööda kitsaid ja käänulisi teid sõitma. Kerge adrekalaks, eriti
kui vastu sõidab teega pea sama lai tõstuk. Millimeetrite mäng, et üksteist mitte
vigastada. Ärevatele olukordadele vaatamata jõudsime elusalt-tervelt Forth Williami,
kus seltskond kahte lehte hargnes, need kes Mäki poole jooksid ja need, kes saabuvate busside peatuses mäkisööjatele teist ja muidusööjatele esimest käiku valmistama hakkasid. Burritod! Peatselt bussijaamas hõljuv lõhn oli nii meeletult hea, et
isegi Ramsey reaktsioon oleks olnud „Cheers, mate! Fucking awesome!“ Peale sööki
oli eesmärk leida öine eluase, aga oh well, esmapilgul tundus, et pole ka nendel
bussijaama raudpinkidel häda midagi.
Aga loodus, vaatamisväärsused? Palju mustade nägude ja jalgadega lambaid,
palju mustavalgekirjusid lehmasid ja ponisid. Suurepärased mäed. Ikka suht kõrged
arvestades Tiiu-talu-tütrekeste Suure Munamäe otsa ronimist. Ja loomulikult
kohe-kohe värvi muutvad metsatukad.

Bussijaama pinkidele me siiski magama ei jäänud, vantsisime
pimeduses matkaraja algusesse. Tee laagriplatsini viis läbi eramurajooni, linnavälise
sõidutee, alumiiniumitehase aiataguse koos reoveeojakesega ja oh õnne, kui lõpuks
enam-vähem tasase koha leidsime, boonuseks puhas mäestikuvesi.

2. PÄEV
On õhtu. Väljas sajab tihedat ja peenikest vihma koos vahelduvate tugevate
tuulepuhangutega. Kolisime õhtusöögi tegemise ja Jack Danielsi ajaks Hanna ja
Danieli telki. Peotelk ühesõnaga. Söögiks oli vorsti-merevaigu orsotto. Tegemine
võtab aega, aga tulemus väga hea! Anni, tubli! Bob ka!

Hommik oli tõhus, äratus 9 ajal ja suht operatiivselt sai toit tehtud,
söödud, paikitud. Jätkuv probleem oligi toit – seda oli palju ja keegi ei taha seda
kanda. Vahepeal tekkis isegi mõte see kuhugi maha jätta, aga kuna on alles matka
teine päev, siis oleks liialt vara toidu osas järeldusi teha. Hommikul oli super ilm –
päike, kerge briis ja rabav loodus. Matkapäeva lõpuks jõudsime Ben Nevise jalamile,
nagu kõige karmima otsa jalamile ja kohe pilve sisse. Kuna me ei teadnud, mis meid
kaugemal ees ootamas on, jäime üsna varakult laagrisse. Poisid läksid maad uurima,
mis meid homme ees ootab ja selgus, et me olime rajaga puusse pannud. Ok, saab
küll mäkke, aga ilma seljakottideta ja kirkade ja kiivritega.
Kuna me nii pro’d pole, et meie tänasest
baaslaagrist tippu tõusta, on homne
eesmärk allapoole tagasi minna ja Ben
Nevise ümbert hiker’ite rada ette võtta.
Tippu me ilmselt ei jõua. Loodust
suuliselt kirjeldada on kriminaalkuritegu, seda tehku fotod.

3. PÄEV
Vihma sajab, kõik ujub, lastel paha on tuju... sita ilma päev. Hommikul
äratas meid robotkonn. Algul mõtlesin, et Anni teeb sellist häält, tähendab Anni telefon,
aga täitsa konn oli, käis teisi ka äratamas. Idee oli kell 6 üles saada, tegelikult ärkasime
pealt seitset Ivani hõike „Äratuuus!“ saatel. Südantsoojendav on kuulda, et vastu telki ei
sabistagi vihma. Siis, kui lõpuks oleme valmis telgist välja ronima, hakkab uuesti sadama.
Hommikusöök, kohv, tee, ringtants, fetišiarutelu, asjad kokku ja minek. Eesmärk on
teisele Ben Nevise küljele saada. Vahepeal läks ilm nii soodsaks, et tuli riideid vähemaks
võtta ja suutsime Anniga mäkketõusul selle auks isegi „Peegelpõranda“ otsast lõpuni
laulda. Matka helgeim hetk ilma mõttes. Lõuna oli ka helge :) ja nüüd, olles telgis, väljas
tugev vihmakrõbin, saabub päeva järjekordne aww-hetk – söök otse telki. Aitäh, aitäh,
aitäh köögitoimkonnale ja Ivanile, kes selle minuni toimetas. Deem, ma näen oma
hingeõhku, kui telgi vaheuks lahti tõmmatakse. Pissile tahaks ka minna, aga praegu on
magamiskotis nii toredalt soe ja väljas nii ebameeldivalt märg, et esmavajadused nagu
keha kergendamine hüppab kiirelt viimaste tegevuste sekka.
Aga matka juurde tagasi tulles, siis mida lähemale jõudis Ben Nevise teeots
tippu ja mida rohkem teisi matkajaid vastu tuli infoga, et ilm on sitt ja rada suht raske,
leidsime, et antud hektel on kõige mõistlikum maha istuda, lõuna teha ja alles siis otsustada, mida Ben Nevisega ette võtta. Pärast lõunasöögijärgset kirgastusmomenti otsustati
kodinad alla laagrisse jätta ja ainult hädavajalikuga tipp vallutada... nagu mustikakissell,
Joni lõputu snäkikott, passid, telefonid, kaamerad. No suht olekski vantsima jäänud, kui
kotid seljas. Ülesminek ilma asjadetagi oli aeganõudev ja nooh... „lihtne“ oleks suht
kohatu sõna selle kirjeldamiseks. Kõige ebameelidvam oli tuul ja imepeenike vihm, mis
juba enne tippujõudmist riided põhjalikult läbi immutas. Ei salga, korraks käis peast läbi
ka mille – kuradi – pärast – ma – seda – teen – moment. Tipus võttis meid vastu veel
teravam vihm koos veel suurema tuulega. Tipp oli üsna lai ala, ca 100 aakri (ehk 40,5
hektari) suurune platoo observatooriumi varemete ja oookuimõnusa ja kuiva rescue
booth’iga. Allatulek oli ülesminekuga võrreldes ülikiire ja kordades ebameeldivam kui
ülesminek, aga ei kahetse kogu üritust mitte grammigi.

4. PÄEV
24. septembril 2014 kell 9.23 Briti aja järgi ja 572 meetri kõrgusel
merepinnast tegime alguse rahvusvahelisele Zombide Kergema Vastupanutee
Päeva tähistamisele. Ajalooliselt on tegemist päevaga, mis Kristel eelistas
esimest korda elus kergemat rada.
Tee Glen Nevise kämpingusse toimus sõltumatute pealtvaatajatega
menopaus pärakuetaloni kalibreerimisega. Ilm pööras igal meetril allamäge järgest meeldivamaks, seega tekkis loendamatult hetki, kus
kilgata „Alukaaad!“ Hommik oli harjumuspäraselt perversne koos
„I'm walking in the mountain, õõõ, with a cock up in my ass“ ja
teiste pärakunaljadega. Zombide tujuskaalaks on pärakunaljade
esinemine lauseis kilomeetri kohta. Mida rohkem, seda
ülevamad tunded.

„Tule päike ja kuivata ääää-ra, minu märg kaa-an.“ Päike on tuju Neviseni löönud. Kindlasti aitab kaasa ka all kämpingus aina lähemale jõudev õlu, viski ja muud allikad. Aaa,
unustasin... eile käisid Kristel, Anni ja Aleks lochis ujumas. Olevat värskendav olnud. Ja
iga sammuga järjest külmem.
Äärmiselt ebamugav pastakas sai Glen Nevise kämpingu poest kaasa ostetud
Magnersi saatel taas kätte haaratud. Saime matka esimese lõkke ja jututeemaks – menstruatsioon. Oh well, kui päev sai alguse menopausiga, siis nüüd liikusime märksa nooruslikuma teemani. Samas puudutasime, nagu zombikatele kohane, fekaali- ja vaagna siselihasteteemasid. Tuvastasime uue mõõtühiku – Bristoli roojaskaala.
Külli tähelepanek: ära osta hõbedase kattega võileivajuustu, vaid nt. Atleeti – kõik
kohad on seda fucking stardust'i täis.

Kui jutt juba tähelepanekuteni tüüris, siis matkale minnes sebi endale
a) vajalik varustus –vihmakindlad katteriided, mis tegelikkusest ka vett peavad;
b) koti veekindel kate (juhuu, ma sainendale sellise Glen Nevise kämpa poest);
c) (Külli's special) fotoka kott;
d) piisavalt kilekotte. Neid pole kunagi liiga palju.
e) Bobi special, puhtalt solidaarsusest kirjutan üles: kaasa ei tohi võtta selliseid asju nagu
tomatimurska, makaronid, Big 'n' Horny'd, kohv. Peaasi on tagada 3000 kalorit päevas,
selleks pole eelnimetatut vaja, piisab sellest, kui manustad päevas paki margariini.
Igatahes, Bob ostis Glen Nevise kämpingu hüpermarketist 3x 4pack Extra Smooth
beer'i (mis hiljem hakkas kandma nimetust The Shitty Beer) ja 4
pudelit veini. Meil on pidu. Zombide tootearendusmeeskond aretas
selle auks isegi Extra Smooth veinipokaali. Ääremärkus –
kümnest inimesest seitsmel on kaasas
peegelkaamera.

C E N S O R E D

5. PÄEV
No annab sellist päeva tekitada! Esiteks ööbisime surnuaia kõrval, see
selgus täna õhtul kaarti vaadates. Kaarti, mis asub maja seinal (maja siseseinal), mis
asub päraperses keset mägesid ja soid. Kui eilne õhtu oli imeliselt selge, lisaks lõkkeromantika, siis hommik pakkus meile taas vihmasabinat. Nüüd oleme kahekojalises
majakeses, seintel küünlad, põrandal seljatugedega toolid, kamin, mille esiküljelele on
sepistatud Šoti rahvuslill (kamin osutus suht kasutuks, sest vahetusläheduses ei paista
ühtegi puud, mida tuleroaks keerata) ja seis on fucing awesome, mate!

Tänane eesmärk oli kõndida vähemalt 15 km, et laupäeva õhtuks (täna on
neljapäev) õigel ajal õigesse kohta jõuda. Lisaks majale leidsime ka 3 pudelit ja 2 purki
õlut. Just, leidsime! Ja käisime läbi matkaraja, mille alguses oli hoiatus a-la „kui kukud,
siis sured“. Jõhkralt head vaated ja hea rada – ja tõesti, kui raske kotiga märjal kivil
libastuda, on hapu lugu. Meie sulni matkaraja lõppakordiks oli kosk, tegime seal lähedal
varemete tuulevarjus kiirlõuna (mille käigus selgus, et turbokate varu on otsas) ning
algas rada, mille kirjeldamiseks peaks enam-vähem kõik sõnad ära tsenseerima. Võitlus
iseenda ja loodusega, mis tekitas küsimusi ja avastusi a-la „kas jõge ületades ületame
me jõge või iseennast?“, „kui sul on jalad märjad, pole vahet, kas astud lompi või mitte“,
„kui käid paar korda järjest külili mutta, võib see olla murdepunkt mine-perset-mida-ma-siin-teen ja totaalse kulgemise suunas“. Olles naine, tekkis kohati tunne, et kui
ma siit nüüd elusana välja tulen ja tsivilisatisooni naasen, siis panen kohe kleidi selga ja
lähen sõbrannadega Komeeti kohvi-koogitama. Kilometraaži osas olime tublimad kui
ootasime – vaatamata sellele, et rada vahelduva eduga ära kadus, kõndisme rohkem.
Tee kulgedes ilmnes ka selle awesome matkamaja olemasolu. Majakesest üle jõe on veel
üks maja, vare õigemini, mis näeb judinaidtekitav välja, creepy level on laes. Levi siin
pole ja tuul viib sokid jalas, kui välja pissile lähed.
Külli vahemärkus: võta matkale nööri kaasa, juhuks kui eluisu kipub otsa saama.
Kahjuks pole siin puid (ok, sorry, Külli, tegelt oli see nöörimärkus rohekem tormisele
ilmale mõeldes, aga see sobis lihtsalt nagu rusikas sinnasamusesse creepyhouse täienduseks). Ja lapsed, don't forget after brushing your teeth, always put a cock up in your
ass. Peale õhtusööki vajusime rammestunult nokki, tasutaks halvaapaki krõbin, lonksud
kuuma teed ja homsete eesmärkide paikapanek.

6. PÄEV
Öö oli jube. Katus oli küll pea kohal, aga korstnast ulguv tuul tekitas tunde
nagu kohe-kohe lendaks see minema. Hommik on see-eest paljulubav – päike on meid
üles leidnud. Tänane rada algab nii nagu eile lõppes – totaalses mülkas. Õnneks asi
paraneb iga kilomeetriga. Tuuli on müstiliselt tugev, no ikka selline, et kehvemal juhul
puhuks see jõkke või kallakust alla.
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Terve matka jooksul on kiusanud küsimus – kas me sattusime siia Šotimaa sajandi
tormi jala või siin ongi kogu aeg tuuline ja märg? Ja riietumine...paned fliisi selga tuleb päike välja ja hakkab palav, võtad mütsi peast - puhub tuul kõrvad lopendama,
paned mütsi pähe, võtad jope seljast - hakkab vihma sadama. Iseenesest pole ju
kergel seenevihmal häda midagi, pisikesed sutsakad peene vihmaga, aga mõte ja
tunne sellest, et vesi on all ja vesi on peal ja varbavahel lirtsub veel vett, muudab
vihma konseptsiooni päris palju. Aga jällegi, kui jalad on juba kord märjad, pole
probleemi uuesti lompi astuda. Naudin jõgede ületamisi ja kivilt kivile hüppamisi, see
äratab üles ja toob elu jälle siise nagu Eesti sinepi söömine – otseühendus ajuga
garanteeritud. Lisaks oleme proovind sinepit koos tatrahelbepudru ja Joni katsetusel
halvaaga. Viimane maitsevat nagu viski. Ja kui viskit panna tatrahelbe pudru sisse,
siis tulemuseks on karamelline tatrahelbepuder. Tõsised gurmaanid, nii need kotid
matka alguses raskeks saavadki.

Leidsime ka täna majakese, kuhu jõudsime üsna varakult, nõks enne viit.
Otsustasime tänase õhtu lebolt võtta. Leiame edukalt ajasisustaja söögitegemise ja
majjajõudmise vahel. Näiteks paar tiiru rohelist seksi: Roheline Seks English Version
> green boothy > green pussy > green booty > green boobie > green bodies >
green cuddles > green butt > green cock > green fuck > green dick > green pick >
green brick > green stick > green six > green sex. Win!
Nüüd võtsime ette mängu, kus on olukord ja igaüks mõtleb välja, kuidas selline
olukord juhtud sai. Olukord järgmine: There's a yellow Ikarus bus standing in Scotish
Highlands. There's a big sheep in the bus with a cock up in his ass. What happened?
Kuna lood olid nii lennukad, siis ei suutnud ma neid üles kirjutada. Küsige autoritelt
ise!
Teadmata põhjustel said kõik matkazombid alter-egoks auto. Tulemus järgmine:
Ivan – roomikutega rakett, mis hiljem juppidena alla kukub
Külli – roosa Fiat Panda, 4-veoline
Kristel – piimaauto, hiljem tehti mööndus, et hea küll, Hilux võid ka olla
Jon – Villis
Daniel – kuldsete velgedega Land Rover
Hanna – NASA valge kuukulgur
Bob – seniloomata masin, mis ei uppu, ei põle ja liigub igas asendis ja tingimustes
Anni – kollane Ikarus buss (roomikutega); Aleks – Kirovic
Marju – roomikutega põrnikas

Taustafoto: Ivan

6ndal päeval suutis Anni välja töötada ka „Anni alukaskaala ehk alukate seksikus skaalal
1-5“ Teema arenes väitest, et soe aluspesu ei saa olla seksikas, sellest ka skaala:
1 ehk kõige ebaseksikam – villased alukad;
2 ehk praktilised alukad ehk vanaema vuplid ehk alukad, mida kantakse päevade, haiguse ja sel puhul, kui kõik muu on pesus;
3 ehk tavalised ehk normaalalukad. Mugavad ja julged näidata ka teisele sugupoolele.
4 ehk seksikad alukad. Näevad päris head välja olles samal ajal ka seksikad. Suure
tõenäosusega sisaldavad pitsi.
5 ehk seksipüksikud. Naeruväärselt vähe materjali, naeruväärselt ebapraktilised ja maksavad naeruväärselt palju. Pannakse jalga siis, kui suure tõenäosusega läheb asjaks või
on teada selle tõenäosus. Tihtipeale jäävad jalga väga lühikeseks ajaks. Võivad jääda
segastel põhjustel kadunuks.

7. PÄEV
Viimane matkapäev ja vastakad tunded. Tõuseme täna eelmiste päevadega võrreldes tund aega varem – kell kuus. Vastu vaatab pime majake. Isegi päike ei ole
veel tõusnud. Eesmärk on varasemale rongile jõuda – üheksase rongi asemel kella neljasele. Kuna meid saatis peamiselt päike vahelduvate briisidega ja üliväikeste vihmasabinatega, lisaks tee allamäge, saavutasime rekordilise liikumiskiiruse 4km/h tavapärase
2km/h asemel. Kõndimise ajal tekkis loogika, et mida keerulisem rada, seda ajuvabamaks jutt läks. Viimasel lõigul olid teemadeks näiteks passiivmajad, aktiivmajad ja
võrdõiguslikkus. Elevus lõi lakke, kui metsatuka tagant ilmusid nähtavale valged katused
ja vastu matkavad inimesed – tsivilisatsioon! Jõudnud märgini, mis lubas Spean Bridge
raudteejaama jõudmiseks valida asfalttee või metsatee vahel, läks lahti justkui seik
„Helisevast muusikalist“, kus keset tööd äkki peatutakse ja laulma hakatakse. Rääkisime
Hanna ja Danieliga arvutimängudest ja äppidest, mis viis mänguni „Dumb ways to die“
ja just eelkirjeldatud ristmikul leidis Daniel mängu koos soundtrackiga üles ning kuna
enamus teadis laulu refrääni, siis selleks hetkeks hakkasid kõik meloodia taktis ringis
küljelt küljele õõtsuma ja kaasa laulma. Päike tuli ka seks hetkeks välja. Idüll.
Jõudsime rongijaama ca 2 tundi varem, mille sisustasime khm…oma ekstreemsemate kogemuste jagamise, kohalike vedelmaiuste manustamise ja matkaraja lõppu
tähistava Prosecco avamisega (mida Bob meelekindlalt Glen Nevisest
saadik kaasas kandis). Aeg läks sama libedalt kui Prosecco.

Taustafoto: Kristel

Nagu alguses öeldud, tänane päev on vastakate tunnete päev. Tehakse kokkuvõtteid
ja avaldatakse arvamusi. Kelle jaoks toob matka lõpp nukruse, et juba otsas, kes sai alles
jalad soojaks, kes ootab juba hetke, mil matkasaapad nurka visata, et varba otsa torgata
midagi peenemat. Mul on kahju, et homme peab nii varakult bussi peale jooksma. Tahaks
linnas veel pisut ringi vaadata. Hostelisse jõudnud ja end inimeseks vuntsinud, liikusime
kohalikku restorani (mmm, väga mõnus steik ja jumalik brownie) ja peale seda mõni
klaasike kes mida – viskit, õlut, siidrit. Tuleb tunnistada, et oleme ärkamises järjest meisterlikumaks muutunud – äratus sai sätitud pisut varasemaks kui kell kuus hommikul.

8. PÄEV
Ärkamisega probleeme ei tekkinud, hommikusöök läks libedalt, bussile
jõudsime edukalt ja sõit nr 1 kulges peamiselt une saatel. Kahe bussi vahele jäi tunnike,
mil seltskonnast eraldusid Anni, Hanna ja Daniel. Iseseisvalt tulid, iseseisvalt läksid.
Otsustasime aega asjalikult kasutada ja korraliku hommikusöögi süüa – British breakfast.
Ja nüüd, kui reis on lõppfaasis, tekkis probleem nimega šoti aksent. No võimatu. Piinlik
juba kes teab mitmendat korda segadust täis näoga tädikesele leti taga otsa vaadata ja
küsida „excuse me…“.
Paanika aja pärast, kas jõuame õigeks hetkeks lennujaama, oli alusetu, oleks jõudnud veel lennujaamas huvi korral ringi šopata, pealegi lend hilines. Elu näitab, et mida
suurem on oht lennule hiljaks jääda, seda suurema tõenäosusega lend hilineb. Teel Helsinki lennujaamast lennukini joonistas Bob graafiku, mis meie matka kõige paremini kokku
võtab.

Daniel
Hanna
Anni

Aga kõige lahedam ja
Foto: Ivan
ootamatum ja armsam
üllatus ootas meid Tallinna
Lennujaamas – vastas olid reisult mahajäänud zombid. Väga nunnu teist!
Nii, nüüd mõni tund und ja tööle!
Teksti ja kollaažid: Marju

