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Pátek 13.září - Den odjezdu.

Přesto, že je pátek třináctého , jsme v klidu a pohodě, je hezky svítí sluníčko, už máme 
sbaleno a už jen čekáme na příjezd odtahovky. Nebýt té bouračky, byli bychom ve větší pohodě a 
zůstali bychom tady ještě několik dní. S odstupem času se ukazuje, že bylo velmi moudré i po 
nehodě zůstat v Anglii, termín příští návštěvy Lake District se odkládá na neurčito.

Okolí farmy je udržováno, před vstupem do obytné části je vzorně posekaný trávník i 
s houpačkou. Do této části pozemků, nemají hospodářská zvířata přístup. Tyto prostory jsou 
„okrasné“, nikoli hospodářské.

A další části jsou osázeny keři
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Do odjezdu máme ještě dost času a tak jdeme dolů do loděnice po Rogerově louce.

Na louce se pasou, divná zvířata asi lamy.

2



Mozaika z cest

Na břehu jezera je dřevěné sousoší, podle námětu z filmu Swallows and Amazons či (po 
našem) z knihy Boj o ostrov. Kapitán Flint po prohrané bitvě je poslán po prkně do vody hemžící se
žraloky.

U jezera je klidno, hladina je jako zrcadlo, vůbec nefouká, to by se asi Roger chystal chytat 
ryby, my se jen loučíme pohledem na Kančenžangu.
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Vracíme se zpět na lavičku před Bank Ground.

V jednu hodinu přijíždí odtahovka (auto s vlekem). Na malém dvoře má trochu problém se 
otočit, nakládáme celou naši bagáž a jedem pro auto na odtahové parkoviště v Barrow in Furness. 
Cestou projíždíme kolem Windermere, je tu spousta lidí , aut a všeho, ani nelituji, že jsme sem 
nemohli přijet.

Cestou přes Anglii na parkovišti na M6 Toll.
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Temži přejíždíme v noci po Queen Elizabeth II. Bridge.

Potom do Doveru a na trajekt, přejíždíme půl Evropy a dopoledne jsme doma. Tím naše cesta 
do Anglie končí, nikoli patálie s pojišťovnami.

Luboš Jordán
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