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Hai tháng trên đường, nhiều giấy các tông, xe hơi và xe tải sau đó, tôi đi qua nước 
này đến nước khác, đi nhờ xe cả một tháng tại Ý, đã biết được nhiều người từ nhiều 
nơi khác nhau và kết bạn với một trong số họ. Tôi rời nhà với túi tiền có ít nhất mà 
tôi từ trước tới giờ và quyết định trở thành người vô gia cư trong hai tháng vào mùa 
hè rồi. May mắn thay, đó là một mùa hè tuyệt đẹp ở châu Âu mà bạn sẽ không thế 
mong đợi gì hơn. 
 
Sau khi lên kế hoạch chuyến đi của tôi với một thông báo trong một thời gian ngắn, 
đó là 2 tuần trước chuyến đi của tôi, tôi rất lo lắng nói với mọi người về chuyến đi 
này. 
 
"Đó là quá nguy hiểm!", "Bạn có điên không?", "Xin đừng làm điều ngu ngốc đó" ... 
Đó là những gì tôi nhận được từ phản ứng của mọi người. Nó thậm chí còn tồi tệ 
hơn trong khi tôi thời gian đi quá giang xe, như "Hãy cẩn thận vì bạn có thể bị bắt 
cóc sau đó họ sẽ giết bạn và lấy bộ phận cơ thể của bạn". Đó không phải là hay nhất 
để nghe ở tất cả bởi vì bạn sẽ không cảm thấy thoải mái để tiếp tục đi. Nó thật khó! 
Rất khó! Tôi đã phải xử lý tất cả những lời phản ứng khó chịu và mệt mỏi để tiếp tục 
và hoàn thành tăng của tôi. Và chỉ cần như vậy, từ một thành phố này đến thành phố 
khác, từ Ý đến Slovenia, Áo, Slovakia, tôi quá giang với sự tự tin và không sợ hãi.  
 

 



	  

Có	  niềm	  tin	  vào	  con	  người	  
 
Tôi nghĩ về quá giang xe với một mục tiêu, không phải chỉ vì tôi muốn làm điều gì đó 
điên rồ hay muốn bị giết. Tôi muốn tìm hiểu về những người xung quanh tôi và tìm 
hiểu để có niềm tin vào con người. 
 
Người không phải lúc nào cũng là xấu, chỉ nghĩ về bản thân và những gì bạn nói về 
người dân nói chung xem bởi vì bạn là cũng chính là họ đó thôi. Chúng ta đều là con 
người và chúng ta xứng đáng được tin cậy. Chắc chắn có những người xấu và tốt 
trên thế giới này nhưng bạn cần phải cho họ một cơ hội để được tin tưởng và làm 
theo cảm giác của bạn để biết khi nào là đúng. Quá giang đòi hỏi rất nhiều sự tin 
tưởng, không chỉ từ tôi đến những người lái xe, họ cũng cần phải có niềm tin vào tôi 
để cho bạn đi nhờ. Sự xuất hiện của bạn cũng có thể gây nguy hiểm cho họ nhưng 
ai sẽ nói. 
 

Người	  đàn	  ông	  Ý	  là	  cởi	  mở	  về	  SEX	  
 
Trớ trêu nhưng thực tế! Hầu hết thời gian của tôi quá giang xe là ở Italia và tôi đã 
trải qua khá một số khoảnh khắc kỳ lạ và đáng sợ. Họ sẽ không ngại dừng xe để hỏi 
bạn nếu bạn muốn có quan hệ tình dục hoặc thậm chí cung cấp cho bạn tiền để lên 
giường với họ. Nó có thể là văn hóa, nhưng cho du khách nữ solo từ khác đến, nó 
sẽ rất là đáng sợ. Trường hợp tồi tệ nhất tôi đã bị sờ xoạn mọi nơi trong khi tôi đã ở 
trong xe và tôi không có lựa chọn nào khác hơn là yêu cầu để có được đi ra ở giữa 
đường cao tốc. Lạ thay, họ vẫn sẽ nói chuyện với bạn như không có chuyện gì xảy 
ra.  
 
Điều quan trọng là phải bình tĩnh thay vì hành động như một đứa trẻ hay là một 
công chúa trong tình huống này. Cho thấy rằng bạn không có sự sợ hãi trên họ và 
phản ứng thông minh. Tôi khuyên không nên phản ánh mạnh mẽ ở đây vì nó có thể 
khơi dậy một số đàn ông thậm chí còn nhiều hơn nữa. 
 

Yêu	  cầu	  là	  tốt	  hơn	  so	  với	  chờ	  đợi	  
 
Thời gian ngắn nhất tôi đã phải chờ là 5 phút, và một giờ là dài nhất. Thời gian trung 
bình là khoảng 20 phút. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng cho tất cả mọi 
người, đặc biệt là nếu bạn là một con trai và con đường mà bạn chọn để đi. Các 
trạm xăng dầu luôn là một lựa chọn tốt bởi vì bạn sẽ có nhiều cơ hội để có sự tương 
tác gần gũi hơn với mọi người và họ có nhiều khả năng người ta có thể nhìn thấy 
biển của bạn. Trong một số trường hợp, mọi người cảm thấy rất intimated để nhìn 
thấy bạn đứng với một khuôn mặt ‘con chó con’ nên họ hoặc là thương hại bạn và 
cho bạn đi nhờ hoặc họ cố gắng tránh tiếp xúc bằng mắt và bước đi càng nhanh 
càng tốt. Đôi khi bạn sẽ bị đưa tới tại một số tuyến đường off-track mà nó gần như 
không thể có cách để xin đi nhờ. Vì vậy, hãy hành động của bạn sẽ tốt hơn nhiều. 
Nó  cũng là hới khó khăn đôi khi tiếp cận với người lạ và đặc biệt là để xin một ân 



huệ. Nhưng nếu bạn chờ đợi, bạn sẽ phải chờ đợi trong một thời gian rất dài. Chỉ 
cần gõ cửa sổ xe hoặc chỉ tiếp cận họ thân thiện, hỏi xem họ sẽ đi theo hướng bạn 
đang hướng tới không. Khoảng cách ngắn còn hơn không có gì! 
 

Nó	  không	  có	  nguy	  hiểm!	  
 
Nó phụ thuộc vào cách bạn nghĩ nguy hiểm là gì nhưng nó chắc chắn là không nguy 
hiểm như thể cha mẹ của bạn hoặc bạn bè của bạn nghĩ. Thực tế là họ đã không 
bao giờ đi nhờ xe trong cuộc sống của họ, họ sẽ không biết. Tôi là một traveler solo 
và tôi là một cô gái nhưng tôi trở về nhà một cách an toàn. Tôi có thể hiểu rằng bạn 
có thể gặp phải những số tình huống xấu, nhưng một lần nữa, bạn cần phải hết sức 
cẩn trọng và tin vào linh cảm của bạn là tốt. Giác quan thứ sáu cần phải được kích 
hoạt ở đây. 
 
Nghe có vẻ rất old-fahioned nhưng vẫn có nhiều người đi quá giang ra hiện tại. Bạn 
có thể gặp họ trên đường, hoặc nhìn thấy họ thường xuyên hơn sau chuyến đi quá 
giang của bạn. Nếu nó là nguy hiểm, tại sao mọi người vẫn làm điều đó? 


