THE SECOND DAY - WEDNESDAY
Dnes ráno jsme se probudili ve svých postelích v našich dočasných
domovech a po snídani nás naše rodiny dovezly či doprovodily do školy.
Znáte to - škola a angličtina k tomu
. Moc jsme se netěšili, ale nakonec to
nebylo tak špatné. Hráli jsme hry, "Krutěhustědobrý" - skládali jsme věty... A
navíc, dobrý oběd ve školní jídelně na závěr.
Spokojení, s žaludky plnými dobrých pizz, fish and chips, špaget... a s hlavou
plnou nových anglických slovíček, jsme se autobusem přemístili do městečka
Battle (v čeština "bitva"), kde údajně proběhla bitva u Hastings. Kdy, to už
víme ze včerejška. V roce 1066 se utkal v této bitvě Vilém Dobyvatel a
Harold. "Prali" se "kluci" o anglický trůn. Ačkoliv Vikingů prý bylo méně,
zvítězili, protože Harold byl trefen šípem do oka a zemřel. Na místě bitvy
postavili Battle Abby - opatství. Archeologové pak podle nálezů zjistili, že to
bylo na vedlejším kopci, ale opatství už přestěhovat nešlo.
Městečko Battle žije rokem 1066 a jeho obyvatelé dodnes řeší, komu by
fandili - takže otázka zde nezní, zda jste Sparťan nebo Slávista, ale zda byste
se postavili na stranu Viléma nebo Harolda. Prohlédli jsme si zde i malé
muzeum, které ukazuje život v časech minulých - stará lékárna, cukrárna,
pekařství, hračky, dětský pokoj, vláčky.... Každý si zde našel něco
zajímavého.
A pak zas do autobusu vzhůru za piráty.
Kouzelné a strašidelné městečko Rye. To, že tu straší, je prý dokázáno i
vědecky. V Mermaid street v restauraci Mermaid Inn prý v noci blikají
neznámá světla, ozývají se strašidelné zvuky a přemísťují se předměty.
Nevěříte? Podívejte se na odkaz ZDE.
Už se bojíte?
O kousek dál je dům pana starosty Lamb House. Chtěl ho zabít místní řezník,
ale spletl si ho s jeho bratrancem. Skončil na šibenici a prý straší v ulicích
Rye dodnes stejně jako duch bratrance starosty. Městečko dříve bylo
přístavem, ale vlivem usazování naplavenin je prý asi 3 km od moře.
Prohlédli jsme si kamennou strážnou věž, která sloužila k obraně města. V
místním kostele svaté Marie jsou nejstarší kyvadlové hodiny. V průčelí
kostela jsou dva chlapci - Quarter Boys - ano, správně tušíte, že tihle dva
odbíjejí čtvrt a třičtvrtě - quarter past a quarter to. Po prohlídce kostela a
okolních uliček s obchůdky a dokonce kinem se začalo stmívat a na duchy se
nám čekat nechtělo a tak honem ujíždíme pryč.
Čeká nás druhá večeře v hostitelských rodinách a druhá noc. Snad jsme si
žádná strašidla ani duchy nepřivezli v batůžku a budeme moci klidně spát.
PS.: Nejhorší prý bude, o tom všem doma vyprávět , tak čtěte, protože si
nejsem jistá, co se dozvíte .

