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Švédsko
m a t ě j  Š t ě p á n



tady prostě jede kamión.



to jsem jenom tak vyfotil...



Začalo pršet.



Chtěl jsem vyfotit krajinu, akorát mi do toho vlezly holky.



krásnej západ slunce.







Už jsme u trajektu.



a tohle je šestikilometrový most na éland.





Zalíbily se mi kameny.





první větrný mlýn!



a další!



a ještě jeden!



Zajímavá střecha.



krásný vlčí máky.



Úplně všude byly tyhlecty kamenný zídky.



Borgholmská pevnost.



navštívili jsme obří dřevěný mlýn.





a další velký mlýn.



Uvnitř byly různé stroje, všechno ze dřeva.



mně se nejvíc líbily ozubený kola.







ok.



U autobusu, než jsme odjeli, jsme objevili starý auta.



step.







polovyschlé jezero.





muzeum vedle majáku.





maják dlouhého erika.



výhled z majáku.



tuleni. něco jsou kameny a něco tuleni.



tuleň a labuť.



kamenný tuleň.







nejsevernější bod élandu.



kráva pije z moře!





dělo.



Zastávka u pohřebiště vikingů.





Zrenovovaný malý mlýn.



a bylo jich dokonce víc za sebou.





kříž na břehu moře.



Zřícenina kostelíku.



Švédská vlajka.



a dokonce tam ňákej týpek přivez velbloudy.



jak koukaj!



moře u lesa skřítků.



Zvláštní kámen.



les skřítků.









Zalíbily se mi stromy pokroucený větrem.



a konečně přichází čas na bílé kamenité pláže!



tudy.



vrak lodi.



Ňáký chaluhy.



vrak a pani kuchařka.



další maják.



lodičky.





kámen.



U tohodle keříku jsem se potom svalil.



promleté skály se zkamenělinami.



Zátočina.





první zkamenělina.



A další

a další.

























mlýn předělaný na restauraci.



Umělá figura koně.



lodě v rybárně.



malá mořská víla v kodani.



nějakej sloup, nevim, proč tam je...



dělový koule.



pěkná loď.



nějakej týpek.



válečná loď.



ponorka.



Ženská se čtyřmi býky z pověsti o sázce mezi ní a králem.



had, který omotává celý svět.



ona a její čtyři synové.



pěkná lampa.



hele – zvon.



velká kotva.



socha ze sádrokartonu. ve větru se houpala na židli.



pěkná plachetnice.



střídání stráží.



a už jsme na trajektu domů.









my opravdu plujeme!



Chvíli to vypadalo jako povrch měsíce.





sbohem, Švédsko!



Bylo to bezva!


