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Debenhams čítanie Otváracia doba

Počas minulého leta, keď som žil v Birminghame, som túžil cestovať a rozpoznať čo najviac miest, ako je to možné v Anglicku - mestá som nemal peeved v predchádzajúcich rokoch žil v Foggy Albion. So svojou strategickou polohou a dopravným uzlom je Birmingham ideálnym východiskovým bodom, tentoraz na cestu na juh k
anglickému pobrežiu. Spomínam si, sedí ohromený s jedným popoludní e-maily a dýchať trochu dychu, hovoriť so svojimi priateľmi a bazalky, kde som išiel tento víkend, takže by som nemal byť sám na víkend v Birminghame a spoznať niečo nové. Povedal som, že by som chcel krištáľovo čistú vodu, pláže a náročné reliers. Obrátil som
sa na Google Maps, klikol na mestá, versus autobusy a vlaky, kým to hit Anglickej riviére, Dorset a mesto Bournemouth. Skoro v sobotu ráno, bol som už triasla na Birmingham New Road, odkiaľ môj Národný Express autobus mieril na juh. Vodičské krátke, niečo ako šesť hodín s mojím zadok zovretým, ale ja som prišiel. Podvečer,
vzduch plný čajok skrútené a moje žily tiekla s radosťou. Nemám ubytovanie, dokonca ani spoločné izby. Túžim po dobrodružstve, len o niečom inom. Môj plán bol prežiť v noci pešo na pláži, prežívajúce do rána, zažíva východ slnka na uzde a pri autobuse domov vo večerných hodinách. Akonáhle prišli do Bournemouthu, veľké
množstvo bezdomovcov narazil do mojich očí, spí na pláži medzi farebnými domami a lákavé turistov. Je mi ich ľúto. Nemali dom, museli sa v noci pohybovať alebo niekam zmiznúť, aby tam nezamrzli, a počas dňa, unavení z noci, vôbec nespia. Každý má svoje vlastné názory na bezdomovectvo, je ľahké súdiť, ale život je vratký, a kto
vie, čo sa musí stať v živote týchto cudzincov, že skončia na ulici sám, rovnako ako tie, ktoré všetci strany s.. Môžem dať sám na ich koži, pretože som na hrane s peniazmi po celú dobu. Mesto s krásnou viktoriánskou architektúrou a prírodou, krásnym bielym pieskom a čistou plážou, to bournemouth krátko. Bournemouth Beach získal
cenu za najlepšiu pláž vo Veľkej Británii na základe hodnotenia cestovného poradenstva a má tiež 5. Celá pláž je voľne prístupná, nie je roztrhaná a oplotená ako v Brightone. Pri cestovaní, nemáme pád osviežujúce skaly, ale na mäkký biely piesok. Je to veľmi čisté, sú tu mastné pokuty v odpadkoch, čo robí celé pobrežie neba. Okolo
palmy, doslova do tropickej vegetácie, park v centre mesta preteká čistým potokom s čistou vodou, že vidím ryby a vodné vegetácie z diaľky. Tok bol obviňovaný uprostred zelenej ako striebro a okolo trávy sediaci ľudia. Neďaleko sa veľké vtáky s exotickými vtákmi skrývajú pod borovicami. Bol som naozaj unesený. Prvý najlepší dojem,
idyla ako vložený. Dolné záhrady - môj vlastný potok archív - môj vlastný archív prúdu - môj vlastný archív Krátko potom, čo som vytiahol do piesku pri vode som bol chytený dažďom. Za minútu som namočil vo vlákne a potom sušené na pol dňa. Mal som na sebe náhradné šaty, ale to bolo len letné šaty pre zmenu na druhý deň, zatiaľ čo
môj sveter dostal mokré, pretože som bol sklamaný bundu. Beach - Môj vlastný archív 50 modrých farieb - môj vlastný archív sa snaží bežať čo najviac pod svetlami, tak som sa mesto cítiť aspoň krásne Low Garden, Russell-Cotes Art Gallery &amp; Museum umelecká galéria, ale na noc som chytil únavu, a tak sedí v Costa. Tu, s dvoma
kávami a sendvič, sedel som až do konca, keď sa skončili otváracie hodiny, a moje nočné túry začali. Ľudia majú v úmysle, ale príroda sa mení. Krátko po 2:00 v noci, moje kolená poškriabaný a lepenie v mojom zadok. Prešiel som uličkami oversanned s veľkými stromami, kde svetlo z podporných domov bol stále hľadá miesta. Lietajú
tam pouličné svetlá a v jednom poradí sa objavujú zvedavé líšky. Cítil som sa, ako by som bol na začiatku filmov o Harrym Potterovi a Kameň mudrcov, konkrétne v scéne, kde profesor Dumbledore, pomocou deluminator, bol postupne čierny po celej ceste. Niečo v ňom je. V dopoludňajších hodinách som išiel v cudzom meste, šliapať po
pokojných uliciach ospalé lôžkoviny v okolí Boscombe, a zakaždým, keď som rachotil alebo zvuk auta vošiel, moje srdce okamžite tiekla o niečo rýchlejšie. Trval som viac ako dve hodiny, kým som sa dostal späť na svahy, dole na cestu do Bournemouthu a na pláž. Atmosféra bola nevysvetliteľná. Celá pobrežná trasa je takmer prázdna,
len dozadu a dole, niektorí ľudia, ktorí sú zaparené alebo niektoré umierajúce táborenie je postavený na zamrznutom piesku. V dopoludňajších hodinách to bola ešte dlhá cesta, tak som spal jednu cestu späť do mesta, ako som sa dostal do Bournemouth Pier. Mólo je otvorené cez noc a je prístupné rybárom zdarma až do východu slnka.
Bol som prekvapený, skoro veľa z nich sa zišli, ale ja som bol najviac ťahaný Spln, mesiac topenia rektálne vo vode. Nikdy som nemal noc na pláži v mojom živote, takže spln skúsenosti cez vlny bolo niečo nevysvetliteľné, mýtické, kým to naozaj ťahal ma pod vodou. Nie je to veľmi ľadové, určite počkám ráno medzi vlnami, ale more v
Bournemouthe je pre mňa príliš chladné. Potom, čo moje kolená odpočíval trochu, moje nohy boli už ťahaním ma späť do pohybu a skúmanie. Otočil som sa, odvrátil, Prišiel som krátko, smerom k boscombe, a vždy sa otočil za mesiac topenia, mieri k miestnej Hengistbury Návštevnícke centrum a vidieť lesk na útese. Neviem, koľko času
budem mať. Všetko, čo som vedel, bolo, že som prekročil cestu s veľkým počtom spŕch a toaliet, ktoré boli na pláži asi každých 400 metrov až na pláž s bzučanie vlny dôjdu, cesty začínajú stúpať a protrast s tým, ako piesok sa vzdialil zlepšenie zámku a asfaltové cesty. I drifted medzi vilami na útese, na základe turistických dosiek,
plogged je cez nalievacie ihrisko a zmrazil v dopoludňajších hodinách. Spoločnosť sa mi niektoré kravy na dovolenke, aspoň na ktoré sa vzťahuje v nízkej oka, a dokonca sa prebudil pes chodcov, ktorí vyrazili na ranné prechádzky. Plán bol krásny, ale moje telo mi nedalo len túto skúsenosť. Kolená ma vždy bolieť, moja tvár a vlasy boli
šľahané slanými vetrami celú noc. Vlastne som už ťahal z posledného, až kým som sa nedostal k poslednému stolu a neinformoval ma, že výhrady Hengistbury Head už začínajú za ním. Aj keď som bol sotva ťahal pozdĺž piesočnatého kopca vysokou trávou, striedavé miesto na strane betónovej cesty, niektoré veľmi energické
jednotlivcov, nazvime ich bežci už v opačnom smere od útesu, rýchlo mieri do mesta. Urobil som to, a hoci to znelo gýčové a čo najviac, vidieť Slnko rastie, celý nárast stál za to. Dokonalosť na uzde s charakteristickým názvom Mudeford Spit je rovnako čarovný ako spln noci nad morom. Malý počet centimetrov sa zdalo v pohode v
bahne vedľa malého dreveného domu. Čierna voda a tma vybledla postupne zaplavenie slnka prvé lúče rastie, kým všetko okolo neho bol iluzórne na jasné ráno. Mudeford Spit - mudeford pit archívy sám - Wikipedia pobrežná stráž - archív sám myslím, že to bude pravdepodobne čo najviac zo mňa. Som veľmi šťastný, ale zároveň tak
naivne neúctivý. Plánovanie prenocovanie na pláži, v cudzom meste, je fúkané preč vlhkosťou z mora a voda z príležitostnej sprchy môže len napadnúť konkrétnu skupinu ľudí. Počítam sa medzi nimi. Cestovné závery sú kratšie a menej zrejmé. Ďalšia udalosť ched typu do jedného. Stále bola na mňa veľmi silná noc splnu, a teraz mi
nohy vyrazili po tom magickom slnku. Vedel som, že som si užil svoju noc von a ako divoké fotil všetko okolo mňa, ale ako klasika - Zlá kvalita. Myslel som, že som zapol autopilota a nejako som sa vrátil do mesta. Chôdza, ako by to bola nekonečná púť ku mne, dlhšie ako môj nočný cestovateľ. Bolo skoro ráno, v nedeľu a všetko bolo
zatvorené. Sedel som na vrchole Do krásnej scuft s krištáľovým prúdom, že budem odpočívať, len na trochu času, a ja neviem ako, ale v ďalšej minúte som sa prebudil k cyklistom stojaci na spýtal som sa, či som v poriadku, a keď som potreboval niečo. Po celú noc-výlet, okamžite som sa zrazil na lavičke. Šok spánku uvedenie ma na
zlomenú nohu okamžite, tak som išiel na lov, v mojej snahe o otvorenú skratku, kde už čakali na toalety, ranné rutiny, čerstvý make-up a čisté oblečenie, ale to nešlo tak jednoduché, ako to. Nedeľa, a tak sa všetko otvorí neskôr. Debenhams zatvorené, už som mal svoju dušu v jazyku, kým som bol nesporne šťastie so starým zástupcu.
Jasne si pamätám, že ma predavač videl pri vchode do obchodu. Po fúkané noci na pláži, tam bol určite žiadny vrchol vízie na mňa. Šila som na záchode dobrú hodinu, než som zabuchla tempom, aby som sa ráno hygiena, make-up a zmeny šatníka. Všetko som zatlačil späť do žltého batohu a zdobil som rozlúčku s Bournemouthom.
Nevedel som ako, ale prekvapený tým, polovica-spí, som bojoval svoju cestu cez večer, do tej doby som bol schopný bežať po trhu a malý orientačný bod, kým som sedel v autobuse a už hral doma v Birminghame. Neviem, ako sa dostať do bytu, keby to bol nočný autobus alebo Uber, nepovedal by som nič na svete. V pondelok ráno v
práci, som začal ako lamentoval múmie. Na záchode, som skončil tráviť viac času dilemu, a to buď z vracanie toľko únavy, alebo nie, ako pracovať pri pracovnom stole. Už som nemal 18, a v čase, keď som spolu vychádzal, uplynulo pol týždňa. Do tej doby som povedal svojim priateľom moje prímorské skúsenosti, a ako som vedel, že
som už kúpil ďalší výlet na nočný výlet, tentoraz v Brightone. Na konci cesty, kolegovia boli už priatelia, ale o mne a Simone bližšie. Mólo - vlastný archív
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