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London - dagbok

Dagbok

2005-03-02 London #1
[onsdag, 2 mars/19.25]
london ar en riktigt trevlig stad maste jag saga.. vi har gatt pa stan idag. jenny har minsann
nastan raggat pa en sandar liten poppojke (jenny envisas med att kalla honom punkare, men
jag ar skeptisk. punkare har tuppkam!) som visade sig heta louie. han var riktigt sot. bade jag
och jenny blev nog lite besvikna nar han borjade yra om sin flickvan. 

sjalv sa blev jag inspanad av en OTROLIGT sot synth/goth-pojke som ansag att jag hade fina
ben. jag undrar just vad min mamma skulle saga om jag tog med mig honom i handbagaget? 

jag maste bara fa tillagga att jag ar kung pa att skriva utan a, a och o. mohahaha! 

sen har jag kopt sveriges (eller englands kanske?) finaste kjol.. en drom i svart tyll.

nu maste jag slita mig harifran och bege mig till mitt hotell. 
ska forsoka fa med mig jenny oxa. 

cheers!

2005-03-03 London #2
[torsdag, 3 mars/19.11]
shopping, shopping, shopping.. och lite mera shopping. 

jag har ont i mina tassar. men jag antar att det gar over. 
ikvall ska vi ga till en klubb och dricka ol. 

sprang forovrigt runt pa hotellrummet igar med min tylldrom. jag alskar den. har dock lite
problem med hur jag ska fa hem elandet. 

- har du nagot att fortulla? 
- nej, men daremot att forTYLLa... 

ja, jag vet - den var dalig! 

undrar om jag skrev om polisen igar? nar vi skulle ga over gatan precis utanfor hotellet sa
kommer det en mc-polis och stannar mitt pa overgangsstallet och sager at oss att vi inte far ga
over for att det kommer en eskort. snalla som vi ar star vi kvar. sa sviscahde han forbi - tony
blair himself!!! 
jag skulle stoppat honom och fragat om jag kunde fa ta en bild till min fotodagbok. :) 

nu maste jag ila!!! 

[torsdag, 3 mars/23.56]
nu har jag varit pa punkklubb minsann.. jag ar sa stolt att jag overlevde. dom var inte sa farliga
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London - dagbok

som dom sag ut dom daringa punkarna. san kanske man skulle bli? *fniss* 
jag har druckit ol oxa, sa nu kanns allt bra. 

och nu sitter jag pa mcdonald&#8217;s och surfar. passade pa att mumsa i mig lite pommes
frites oxa, nar jag anda var har. ska knata ivag till hotellet snart. 

jag ar forresten GRYMT imponerad over hur pass bra jag & jenny hittar i detta kaotiska
tunnelbanestystem! vi bara far omkring som om vi bott har hela livet. 
pa tal om att bo - jag vill flytta hit!! bara i ett ar eller sa. bara for att det ar en san satans
underbar stad.

2005-03-04 London #3
[fredag, 4 mars/19.19]
idag har jag gatt, gatt, gatt.. och gatt lite till. 
mina fotter gor sa satans ont sa jag vet knappt var jag ska ta vagen. 

har lekt lite turist oxa och varit och kollat in tower bridge & big ben. 
undrar om det gar att beskriva med ord hur liten man kanner sig nar man star typ under big
ben. en vild chansning pa att jag ar ungefar lika stor (liten?) som hans timvisare! 

det var nat mer som jag skulle skriva, men det har jag glomt. minnet you know. 

nu maste jag nog bege mig till hotellet och packa. jag viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill inte aka hem. *sob*
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London - bilder

Bilder

Buss. Trots att tunnelbanesystemet verkar kaotiskt, så är
det relativt enkelt!

Det kändes rätt givet att besöka Gadgetshop
MINST en gång. ;]

Picadilly Circus.
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Tower Bridge. Big Ben.

The Eye. Feeeeeeet utsikt man måste ha allra
högst uppifrån!

Mitt excellenta resesällskap till vänster och jag till
höger. :]
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