
Jednym z udogodnie� technicznych na jachtach „���������	�” i „��������
	�”
jest mo�liwo�� wysyłania i odbierania poczty elektronicznej za po�rednictwem radia.
Informacje techniczne na ten temat mo�na znale�� na stronie www.sailmail.com.

Dziewczyny cz�sto korzystaj� z tego sposobu ł�czno�ci. Przesyłaj� do organizatora
rejsu dwa razy dziennie (o 10:00 i 18:00) informacje o swojej pozycji, pogodzie i
wydarzeniach na jachcie. Utrzymuj� te� w czasie �eglugi kontakt z rodzin� i
przyjaciółmi.

Poni�ej zamieszczone s� próbki tej korespondencji. Dla ułatwienia orientacji,
wiadomo�ci z „���������	” s� napisane niebiesk� czcionk� a z „��������
	”
czerwon�.



From: Marta Czuba 
Sent: Monday, March 20, 2006 12:11 PM
Subject: Iberia

Andrzeju!
Jeste�my zaształowane w samolocie do Quito. Godzina zero wybiła.
Buziaki
Marta



From: Marta Czuba
Sent: Tuesday, March 21, 2006 1:47 AM
Subject: Quito

Andrzeju!
Bienvenidos a Los Andos Cordylieros:-)
gdzie kondor z nagłym krzykiem wzlatuje w nieboskłony;-)

Jeste�my w jednym kawałku. Linie Tame istniej�:-) i nawet nasze bilety s� wa�ne.
Podro� i�cie z Jamesa Bonda przebiega według Twojego majstersztyku
logistycznego:-). Teraz grzecznie idziemy spa� do hotelu Majestic (stoi, nie
zburzony;-). Z rezerwacj� dla dziewczyn nie ma problemu (miejsca s�). Pozdrawiamy
MARTA i ASIA;-)



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Tuesday, March 21, 2006 3:32 AM
Subject: VISA

Andrzeju!

Niestety na Galapagos nie obsługuj� kart VISA, a musimy:
zapłaci� za zakupione w drodze paliwo
zakupi� paliwo i wod� na oba jachty
zrobi� zakupy �wie�ego jedzenia

Ania



From: "Gosia Talar”
Sent: Wednesday, March 22, 2006 1:26 AM
Subject: Quito

Wszystko oki!
Jest Quito i hotel Majestic, s� bilety.
Ale tu zimno!!!
Pora�ka, mam tyle baga�y...
Jak dziewczyny, dojechały, jak przej�cie i w ogóle? Daj Aniu zna� mi na prive...
�ciskam mocno!
Gosia



From: mantra ASIA
Sent: Wednesday, March 22, 2006 3:38 AM
Subject: przej�cie jachtu

Bienvenidos a Islas Encantadas:-)

Jeste�my na miejscu, naszych poprzedniczek zgodnie z planem ju� nie ma, a razem
z nimi wiedzy odno�nie jachtu ani kasy. Na razie robimy przegl�d generalny, jutro
Ania zobowi�zała si� pokaza�, co i jak ze sprz�tem, ale te� mówi, �e nie wie
wszystkiego.
To na razie tyle "dobrych" wie�ci z Wysp 	ółwiowych:-(. Jutro z rana do roboty (a jest
co robi� - Gosia zostawiła 37 punktow� list�, z czego kilka jest faktycznie istotnych.
Na wje�dzie zdarli z nas po 100 dolarów, jak próbowały�my si� wykr�ca�, to chcieli
nam zabra� paszporty do depozytu.
Pozdrawiamy,
jeszcze pełne entuzjazmu
Marta Asia

Andrzeju,
Nie chc� Ci psu� humoru pisz�c o jakich� przyziemnych sprawach, na dodatek
l�dowych i do�� odległych, nie dzi�, dzi� same mile rzeczy, bo jeste�my na
Galapagos i bardzo si� z tego cieszymy. W ka�dym razie, moje ostatnie trzy dni -
nagle wszystko samo si� zacz�ło układa� i miejmy nadziej�, �e tu te� tak b�dzie i
wszystko zrobi si� dobrze. W ka�dym razie - ten dodatkowy dzie� bardzo si� przydał
i zd��yłam załatwi� wszystko przed wyjazdem.
Wymy�liłam, �e aby co� si� działo na stronie, to mo�e b�d� Ci wysyła� (mo�e nie
wszystkie) kopie maili do Kwiatka, które przez spamlist� rozchodz� si� do moich
przyjaciół - dla Twojej uciechy i do umieszczenia na stronie. Mam nadziej�, �e Ci si�
b�d� podoba�.
Pozdr
Asia



From: mantra ASIA
Sent: Wednesday, March 22, 2006 3:38 AM
Subject: Galapagos, Galapagos

Kochany Kwiatuszku, kochani przyjaciele!

Stało si� nieoczekiwane - Ojciec Dyrektor Zakonu Mantrowego powołał mnie na rejs.
Nast�piło to w maksymalnie nieodpowiednim momencie, wła�nie zacz�łam remont
mieszkania i ustawiony ju� miałam rejs na Lajkoniku, zupełnie inne plany, ale có� -
"premierowi si� nie odmawia". Jako� udało mi si� zorganizowa� i oto jestem - na
Galapagos, gdzie jechałam przez trzy dni korzystaj�c z około 9 ro�nych �rodków
lokomocji. Z rado�ci tej, �e znowu jestem na rejsie dookoła �wiata (i kto wie, mo�e
uda mi si� tym razem dotrwa� do ko�ca) a� zło�yłam dobrowolnie �luby czysto�ci,
abstynencji i obediencji - w ko�cu ta impreza to klasztor pod �aglami. Osobi�cie
podejrzewam, ze Andrzej realizuje skryte marzenie chyba ka�dego m��czyzny -
znale�� si� w klasztorze - �e�skim. Fajnie, tylko dlaczego o tak surowej regule? Na
szcz��cie nie zło�yłam �lubów milczenia, wi�c b�dziecie dostawa� ode mnie
"morskie opowie�ci" na �ywo.

Kochani, chciałabym ta drog� podzi�kowa� Wam wszystkim, którzy pomagali�cie mi i
wspierali�cie mnie w tych trudnych chwilach na l�dzie, kiedy zupełnie nie miałam co
ze sob� zrobi�, nie tylko podtrzymuj�c mnie na duchu, ale te� �piesz�c z bardzo
konkretna pomoc�. Dzi�kuj� te� tym, którzy pomogli mi w szybkim tempie załatwi�
wszystko, �ebym mogła pojecha� na ten rejs - nie było to wcale takie proste. B�d� o
Was pami�ta� i b�d� pisa�. Nie wymieni� tu wszystkich tych, którym dzi�kuje - nie
mog� wysyła� tak długich maili i paliwa na zasilanie kompa by nie starczyło (stoimy
na kotwicy i nie mamy ładowania z l�du).

Ucałowania,
Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Wednesday, March 22, 2006 12:57 AM
Subject: Re: Do Ani i Ewy

Andrzeju,

Po raz drugi zostaje sama z dwoma jachtami na głowie, uwa�asz, �e jest to w
porz�dku?
Na Galapagos karty VISA nie funkcjonuj�/nie s� obsługiwane - to wiemy od lokalnych
mieszka�ców.

Nie jestem Ci w stanie poda� mojego dokładnego czasu przybycia na Santa Gruz,
prawdopodobnie ok. godz 2100 (UTC-5) 19.03
Jak uwzgl�dni� fakt, i� mniej wi�cej 2 godz. dłu�ej ni� Gosia, dryfowałam w kierunku
przeciwnym czekaj�c na statek?
Ja wyszłam z dryfu na pozycji: 0 13.6'N  090 23.4'W ok. godz. 0200-0230LT dnia
19.03 (poz. Gosi nie potrafi� poda�- brak ł�czno�ci z mojej strony. Ten facet znalazł
nas na podstawie pozycji podanej przez Gosie (sprzed kilku godzin) 

Odnotowałam poz. z dnia 19.03 godz. 1000LT: 0 12.1'S  090 25.0'W.
Z godz. 1800LT nie odnotowałam pozycji, a nie chce niczego zmy�la�, bo i po co?
Odnotowane godz. na silniku: 135h10', pozostałych nie jestem w stanie poda�
dokładnie.

Mo�esz uzna�, �e nie zmie�ciły�my si� w limicie czasu, lub jak uwa�asz.

Ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, March 23, 2006 4:41 AM
Subject: tu ewa - o nurkowaniu

witam,
tutaj ewa
dzisiaj sobie nurkowałam!!!
cały dzie�, zostawiłam ani� sam� :)) ale nie t�skniła :((

musiałam wsta� o 6 rano , brrrr!!!
i popłyn�li�my na wysepk� na południe od santa cruz
prawie 2 godziny w jedna stron� ...

tam na miejscu nurkowali�my dwa razy
pływałam z lwami morskimi, one dookoła mnie, baardzo bliziutko
ale dotkn�� si� nie dały, a przepływały w odległo�ci mniej ni� pół metra !!!
widziałam �ółwie, rekiny, płaszczki
i wiele, wiele innych zwierz�t, których nie potrafi� nazwa� :))
niestety nie mam aparatku do zdj�� podwodnych wi�c zdj�� nie b�dzie
ale i tak to wszystko zostanie w mojej głowie

a wczoraj w ramach �wicze� przed nurkowaniem wyczy�ciłam burty ....
strasznie szybko tutaj te glony nas atakuj�
ale lubi� to robi�, z płetwami jest to łatwe,
bo jak macham płetwami, to mog� szorowa� burty i nie odpływam od jachtu
i tak to nam tutaj

ale, ale, woda tutaj zimnutka ...
tylko 24 stopnie C ....
:))

pozdrawiam z galapagos,
ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, March 23, 2006 2:25 PM
Subject: Galapagos

Andrzeju,
dobrze wiedzie�, �e Gosia pisała, �e wszystko w porz�dku!! ja dostałam od niej maila
z Quito.
Jutro sko�czymy formalno�ci odprawowe jachtów.
Zaplanowały�my z Ew� wcze�niej, �e jutro pójdziemy spróbowa� sił w surfingu;-)
ciekawe jak nam b�dzie szło! idziemy ze "starymi znajomymi" z Panamy fajnie tak si�
spotka� ponownie!
Były�my z wizyt� u "naszego wybawiciela" na m/y Isabella II, kapitan okazał si� by�
niezwykle sympatycznym człowiekiem, bardzo ciepło i serdecznie nas  przywitał, a z
�alem �egnali�my si� ju� jako "starzy znajomi". Szkoda, �e musieli tego samo dnia
wypłyn��:-( ju� si� nie spotkamy, a mo�e... dla nas to było niesamowite prze�ycie,
zupełnie nowe do�wiadczenie i dla niego równie�! Nigdy nikomu w ten sposób nie
pomagał. Bardzo si� u�miały�my, bo jak si� okazało, załoga, która przypłyn�ła
pontonem do nas z paliwem, powiedziała mu, �e jachtem płyn� beautifull babes:-)))
tak go to zaciekawiło, �e bardzo chciał nas pozna� i obiecał, �e nast�pnym razem
sam wsi�dzie do pontonu:-)
Andrzeju, korzystaj�c z chyba niepowtarzalnej okazji, chciałyby�my troch� pozna�
wysp� i ich głównych (mam nadziej�) mieszka�ców - �ółwiki:-)) chyba nie masz nic
przeciwko temu. W pi�tek zatankujemy wod�, paliwo, kupimy troch� �wie�ynki,
check out, a w sobot� rano ruszymy i obiecujemy gna�! (mam nadziej�, �e b�dzie
wiatr...)
Nasze maile prawdopodobnie si� "min�ły" rozmawiałam z dziewczynami - ok mo�e
tak b�dzie lepiej. Te� mogłyby si� ruszy� i obejrze� wysp� – twierdz�, �e wszystko
na jachcie zrobiły.... ciekawe przez jeden dzie� (Gosia zostawiła im list� rzeczy do
zrobienia)... i s� gotowe płyn��.
�ciskam
Ania



From: "Marta Czuba"
Sent: Thursday, March 23, 2006 5:14 PM
Subject: Galapagos

Witaj Andrzeju,
Dzi�kuj� za wyja�nienie odno�nie akumulatorów. Nie zamierzałam ich na razie
zmienia�, a poza tym policzyłam sobie zu�ycie pr�du przy pracy ro�nych odbiorników
i oczywi�cie wszystko si� zgadza. Ró�nica mi�dzy Gosi� a Ani� le�y głównie w
korzystaniu z inwertera. Niestety nie ma tu mo�liwo�ci kupienia adaptera, wi�c
pozostaje nam oszcz�dzanie energii, co zreszt� i tak mamy w zamiarze:-). Jeste�my
ju� praktycznie gotowe. Pozostały drobne prace, które mo�emy te� wykona� na
wodzie. Dziewczyny jednak nie zamierzaj� wyj�� przed sobot�.
Poza tym jest tu wspaniale i jestem Ci ogromnie wdzi�czna, �e mog� by� w takim
miejscu:-). Postaram si� jako� dogada� z dziewczynami, ale w kwestii
wcze�niejszego wyj�cia s� nieugi�te. Maj� zaplanowany pi�tkowy wieczór z załog�
jachtu, który u�yczył im paliwa przy Galapagos. Bardzo im zale�y, �eby si� z nimi
po�egna�. My�l�, �e w tej sytuacji faktycznie poczekam cierpliwie a potem
postaramy si� to jako� nadgoni�.

Pozdrawiam Ci� serdecznie

Marta

p.s. przesyłam par� fotek z Zaczarowanych Wysp;-)



From: "Joanna R�czka"
Sent: Thursday, March 23, 2006 5:39 PM
Subject: głownie kasa, ale nie tylko

Witaj Andrzeju!
Od razu do rzeczy. Wyci�gn�łam dzisiaj 500 USD z dwóch kart - VISA i MasterCard -
tyle wynosi limit dzienny wypłat gotówkowych.
Jutro mog� wyj�� nast�pne 500.

Teraz przedstawi� Ci zestawienie dotychczasowych naszych wydatków, �eby�
wiedział, na co id� Twoje pieni�dze:

> Taksówki w Quito - 14
> Hotel (ze �niadaniem) - 27
> Podatek za wjazd na Galapagos - 200
> Autobus i prom - 5
> Water taxi (ł�cznie do dzi�) - 6
> Telefon do AA - 7
> Oplata za portowa za obie lodki - 107
> Razem 392

Jeszcze musimy (obie łódki) kupi� paliwo (1 galon kosztuje 2 USD), zamierzamy
wzi�� na wszelki wypadek dodatkowo 80 l w baniakach (wiem, ze Ci si� to nie
podoba, ale sicher ist sicher), to razem około 80 galonów na łódk�, czyli po 160 USD.
Musimy wzi�� wod�, nie mam poj�cia, ile to kosztuje i zrobi� niewielkie zakupy
spo�ywcze - tylko �wie�e owoce i warzywa, pieczywo, nabiał i woda - nie potrafi�
tego dokładnie oszacowa�, ale chyba nie b�dzie du�o, wiec jak wybior� jutro jeszcze
500 USD, to powinno by� z du�ym zapasem na Markizy, na obie lodki.

Je�li chodzi o pr�d na jachcie, to do tych samych wniosków doszły�my z Mart�,
Marta zacz�ła Ci mówi�, ale rozł�czyło rozmow�. Spróbowały�my wczoraj -
naładowały�my akumulatory i zostawiły�my GPS na noc - chodził i pokazywał stałe
napi�cie. Akumulatorów nie wymieniamy.

My by�my chciały ju� wychodzi� (mam ju� naprawd� do�� stania w porcie!). Ale Ania
chce wyj�� dopiero w sobot� rano. Z rozpaczy zało�yłam pokrowiec na foka. Inna
sprawa, �e do jutra rano trzyma nas bank.

Z Mart� bardzo fajnie si� dogadujemy. Na pocz�tek wyznaczyłam Mart� na kapitana,
(jak widzisz, zupełnie nie mam ��dzy władzy), ale umówiły�my si�, �e si� b�dziemy
zmienia�.

Aha, piszemy z cyberkafejki, musimy troch� pooszcz�dza� sailmaila, bo podaje
komunikat, ze ko�czy nam si� limit czasu (poprzedniczki wykorzystały), wi�c mo�e
si� tak sta�, �e urw� si� na jaki� czas poł�czenia milowe z nasz� łódk�.

Próbujemy naładowa� wkr�tark� na l�dzie, pomaga nam bardzo uprzejmy
pogranicznik (marynarz? - chłopak z kapitanatu portu, załatwiamy z nim formalno�ci
portowo-imigracyjne), ale na razie wtyczka nie pasuje, Marta ma na łódce jak��
przej�ciówk�, mo�e si� uda unikn�� ładowania przez inverter.



Wczoraj poszły�my na mały spacer do Tortuga Bay, ale nie widziały�my �ółwi, tylko
jaszczurki.

Wysłałam Ci zdj�cia, zapl�tały si� trzy z Kanarów, o których zupełnie zapomniałam i
zostały w aparacie - to ju� sobie sam wyselekcjonujesz.

Ucałowania, to chyba wszystko na razie, trzymaj si� i nie stresuj nadmiernie tym
wszystkim, my�limy o Tobie bardzo ciepło.
Asia



From: "Gosia"
Sent: Thursday, March 23, 2006 8:32 PM
Subject: martynika

 Ahoj!
 Wszystko oki, dzi� na noc u znajomego w Fort de France a teraz b�dziemy czego�
szuka�.
 Pzdr
 Gosia



From: "Marta Czuba"
Sent: Friday, March 24, 2006 4:41 PM
Subject: tortugas gigantos

Cze�� Andrzeju,
wczoraj były u nas dziewczyny i my�l�, �e pierwsze lody zostały przełamane:-).
Jeste�my ju� prawie gotowe do wyj�cia. Dzi� tankujemy wod� i paliwo. Asia vel
Skarbnik pop�dziła wła�nie do banku po kas�. To oczywiste, �e chcemy jak najlepiej
przysłu�y� si� "sprawie". W ko�cu nie jeste�my tu z łaski, tylko z ogromnego
zaanga�owania. Mam tylko nadziej�, �e tego zaanga�owania wystarczy na nas
wszystkie. Pozdrawiam Ci� gor�co i przesyłam jeszcze par� fotek z Tortugas
Gigantos;-),
Marta
p.s. chyba nas przeceniasz z tym przeskoczeniem Darwina;-) chocia�, kto wie? Z
polotem A�ki to mo�e by� realne;-).



From: "Joanna R�czka"
Sent: Saturday, March 25, 2006 2:46 AM
Subject: wie�ci z Galapagos

Witaj Andrzeju!

Wła�nie skasował mi si� bardzo miły mail do Ciebie i musz� napisa� od nowa, ale
nie wiem, czy mi si� uda.

Nie zamierzam sobie uzurpowa� �adnego admiralstwa, bo wiesz, �e jestem
niezwykle skromn� osob�, ale je�li mnie nominujesz, przyjm� to brzemi�
odpowiedzialno�ci i postaram si� wywi�za� z obowi�zków.

Ciesz� si�, �e przylatujesz w połowie maja, bo b�dziesz na moich imieninach i miło
mi b�dzie, �e b�d� miała tak zacnego go�cia.

O Galapagos napisz� w mailu do Kwiatka, dostaniesz kopi�.

Trzymaj si� ciepło, ucałowania,
Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, March 26, 2006 3:35 AM
Subject: Pechowe wyj�cie;-)

Witaj Andrzeju,
Jak pech to na całego:-( Ju� miały�my wychodzi�, kiedy trzasn�ł ła�cuch kotwiczny!
Powiozło nas na s�siedni jacht zanim zd��yły�my opanowa� sytuacj�, ale na
szcz��cie nic si� nie stało poza lekko wygi�tymi stójkami (oparły�my si� o jego
ła�cuch). Na szcz��cie miały�my zapasow� kotwic�! Oczywi�cie była na dnie bakisty
i nie przygotowana, bo przecie� nie miała si� do niczego przyda�;-). Przy pomocy Ani
zmontowały�my j� szybko i ponownie zakotwiczyły�my. 	aden z nurków nie chciał
zej�� pod wod�, bo twierdzili, �e za bardzo wieje i widoczno�� jest bardzo zła, ale w
ko�cu przywlokłam jednego z nich o 1700 i po pół godziny szukania trafił na nasz�
kotwice i 8m ła�cucha:-). Potem po usilnych targach wzi�ł za to 60usd (zacz�li od
150!!!). Dziewczyny zamówiły jeszcze butle z gazem, bo maj� mniej ni� pół jednej a
całe ich �arcie nadaje si� jedynie do gotowania. Mam nadzieje, �e jutro uda si� nam
wystartowa� bez wi�kszych niespodzianek:-),
całujemy Ci� serdecznie
Marta&Asia

PS. Relacj�, która przy�mi Darwina, napisz� jak mi przyjdzie wena twórcza. J.



From: "Joanna R�czka"
Sent: Sunday, March 26, 2006 6:01 PM
Subject: Re: głównie kasa, ale nie tylko

Witaj Andrzeju!

Mimo �e mam wykształcenie kierunkowe (metaloznawstwo i obróbka
cieplna), trudno mi zrobi� jak�kolwiek ekspertyz�, nawet nie widz�c
p�kni�tego ogniwa - zostało na dnie morza, nurkowi wystarczaj�co trudno było
znale�� kotwic�, wi�c nie wymagały�my, �eby jeszcze szukał małego kawałka
walcówki. Nie wspominam ju� o braku odpowiedniego sprz�tu laboratoryjnego.
Poza tym w laboratorium pracowałam tylko trzy lata, bezpo�rednio po studiach
i sporo ju� z tej wiedzy zapomniałam, nawet nie wiem, czy umiałabym teraz zobaczy�
co� pod mikroskopem. Mog� tylko domniemywa� jak�� wad� materiałow�  - p�cherz
powietrzny, wtr�cenie, zawalcowanie - albo, co najbardziej prawdopodobne -
niedokładnie zrobiony zgrzew.

Warunki nie były ekstremalne, wiało co najwy�ej 4 B, fala te� nie była du�a. Dobrze,
ze obie były�my na jachcie i zaraz Ania przybiegła z pomoc� - wła�ciwie to
były�my ju� gotowe do odej�cia, Ewa jeszcze robiła ostatnie zakupy. Działo
si� to wszystko bardzo szybko i niestety nie zd��yły�my z odpaleniem silnika i rzuciło
nas na dziób s�siedniego jachtu, s� wygi�te stójki na lewej burcie, ale innych strat
nie ma. My�lały�my, �e kotwica pu�ciła, ale kiedy j� wyci�gn�łam, okazało si�, �e
jest sam ła�cuch.
Gł�boko�� była ok. 4 m (wg sondy), wydane było 20 m ła�cucha, pu�ciło na 8
metrach. Ten ła�cuch tak po prostu sam z siebie p�kł. Nic wi�cej w tej
sprawie nie potrafi� doda�. Dobrze, �e tylko na tym si� sko�czyło.

Chciały�my kupi� nowy ła�cuch, ale w �adnym sklepie nie mieli takiego,
który by si� nadawał. To co zostało - 42 m jest za krótkie, poza tym, nie
mam do niego zaufania - mo�e było tylko jedno takie defektowe ogniwo, a mo�e
wi�cej. Jako� b�dziemy musieli rozwi�za� ten problem na Polinezji.

Relacja z wysp, przy�miewaj�ca Darwina, a nawet obalaj�ca ten cały
ewolucjonizm ;-) powoli zaczyna mi si� układa� w głowie. Coraz bardziej
skłaniam si� te� do tego, ze ziemia jest plaska, a od dołu podparta
�ółwiami. Jak si� uło�y, to napisz� - od razu do Ciebie.

Wracam na jacht, zaraz b�dziemy odchodzi� (je�li nic si� tfu, tfu nie
wydarzy).

To pisz ju� do mnie na adres łódki. Sailmail ju� przestał si� awanturowa�,
�e go za du�o u�ywamy, dały�my mu odpocz��.

Ucałowania,
Asia



From: "Joanna R�czka"
Sent: Monday, March 27, 2006 9:05 PM
Subject: złamałam r�k�, wracaj na mantr�!

Agatko!
Złamałam wczoraj r�k� (a wła�ciwie palec serdeczny lewej r�ki) i nie decyduj� si�
jecha� dalej. 3000 mil ze �wie�ym złamaniem jest nie do zrobienia. Cała nadzieja w
Tobie, Andrzej �ywcem nikogo nie ma. Jeszcze si� nie zakotwiczyła�, zrób sobie
Pacyfik. Pływałaby� z Mart�, bardzo fajna dziewczyna, sternik morski. Ze mnie teraz
nie miałaby �adnego po�ytku.

Buziaki!
Asia



From: "Joanna R�czka"
Sent: Monday, March 27, 2006 8:53 PM
Subject: niestety

Andrzeju,
naprawd� z ci��kim sercem - musze zrezygnowa�. Rozmawiałam jeszcze z
dziewczynami, Marta zdecydowanie nie podejmuje si� jecha� z kalek�, boi si�
nie tylko tego, �e jedzie sama, ale �e jeszcze b�dzie musiała si� mn�
zajmowa�. Andrzeju, ja j� rozumiem, sama nie chciałabym by� w takiej
sytuacji.

R�k� mam unieruchomiona po nadgarstek, nie mam si� nawet jak złapa�
czegokolwiek na łódce, poza tym to jest tylko szyna, mo�e si� obsun�� nawet
w warunkach l�dowych. Ten odcinek jest długi bez portów, ze �wie�ym
złamaniem powinnam mie� mo�liwo�� kontroli lekarskiej w ka�dej chwili. Sta�
trzy tygodnie na Galapagos (doktor dał mi komórk�, mog� i�� do niego w
ka�dej chwili, gdyby co� si� działo) nie mo�emy. Na Pacyfiku, je�li
cokolwiek b�dzie si� działo - nic si� nie da zrobi�. Nie chc� ryzykowa�. Mam ju� do��
skomplikowanych złama� za sob�, nie mam ochoty na kolejne operacje korekcyjne.
Poza tym, nawet za miesi�c, po zdj�ciu unieruchomienia, nie b�d� mogła t� r�k�
normalnie rusza�, b�d� przykurcze i zanik mi��ni. Teoretycznie wiem, jak to
rehabilitowa�, ale w praktyce mo�e by� ro�nie.

Rozmawiałam z Wart�, mog� zorganizowa� i pokry� koszty mojego powrotu do
kraju, wi�c przynajmniej to spadłoby Ci z głowy, chocia� wiem, �e gorszym
problemem jest znalezienie zmienniczki. Pomy�lałam jeszcze o Agatce - pracy
na pewno jeszcze nie zd��yła znale��, wprawdzie mówiła, �e ma do�� pływania
z babami na małej łódce, ale my�l�, �e dałby� rad� j� namówi�. Dziewczyny
te� szukaj� jakich� swoich kole�anek.

Proponowałam ewentualn� zamian�, ale Ewa si� nie zgadza, ona tu
przyjechała na wakacje i do Ani. Zreszt� nie mog� zmusza� ani Anki, ani Marty do
pływania z niepełnosprawn� partnerk�, całe obci��enie spada na jedn�, sama wiem
jak było, kiedy Gosia le�ała w gor�czce.

Wierz mi, bardzo mi zale�ało na tym rejsie, Pacyfik to naprawd� było moje
ogromne marzenie. Strasznie si� cieszyłam, �e jad�, jestem Ci wdzi�czna, �e
nie odpu�ciłe� i wysłałe� mnie na ten rejs. Bardzo si� cieszyłam na ten
cruising z Tob�, chciałam, �eby ten rejs, był taki, jaki chciałby�, �eby
był - z mił� atmosfer�, łódka bezdymna i bezalkoholowa (tak! zdziwisz si�,
ale naprawd� taki miałam zamiar - do ko�ca rejsu!), szale�stwa kulinarne
(nie pokazałam Ci jeszcze ani ułamka swoich mo�liwo�ci), po prostu - chciałam,
�eby� si� czuł na tym cruisingu naprawd� dobrze. Nie wyszło. Znowu wyje�d�am z
rejsu, cho� wcale tego nie chc�, tyle, �e z zupełnie innych powodów. Strasznie mi �al
(w porównaniu z tym, fizyczny ból tego złamania - to piku�).

Wracam teraz na łódk�.

Ucałowania,
Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, March 28, 2006 4:08 AM
Subject: dalej palec

Andrzeju,
Ci�gle my�l�, jak rozwi�za� ten problem, ostatnio, jak si� nastawili�my na
rozwi�zywanie problemów, to całkiem nie�le nam to wychodziło. Mo�e i tym
razem do czego� dojdziemy. Pójd� jeszcze jutro do lekarza, spróbuje z nim
porozmawia�, cho� jego angielski jest raczej słaby. Boje si�, �e w warunkach
morskich, na hu�tawce, ta szyna tego nie utrzyma. Mo�e mógłby to jako�
lepiej zabezpieczy� (niechby nawet i pełny gips). Mimo wszystko, w
baksztagowym kołysaniu z jedn� r�k� b�dzie ci��ko. Doktor mówił, �e
unieruchomienie powinno by� na co najmniej trzy tygodnie, tyle tu na pewno
nie mo�emy czeka�, ale mo�e poczeka� jeszcze tydzie�, niech to si� chocia�
troch� zro�nie, bo najgorzej to z takim �wie�ym. Andrzej, ja si� po prostu
boj�, �e to si� znowu krzywo zro�nie. W Krakowie mam pod domem poradni�
chirurgii r�ki z sal� operacyjn�, byłabym pod stal� kontrol�, mo�e
nale�ałoby to zoperowa� od razu - nie wiem. Ja mam bardzo drobne ko�ci i
ka�de złamanie w obr�bie r�ki jest trudne. Co Ty na tak� opcj�? I tak nikogo
nie przy�lesz w ci�gu dwóch dni. A co powiedziała Agata? I czy ta resztka
ła�cucha (bucołapka!) wytrzyma kolejny tydzie�? Znowu stoimy na oryginalnej
kotwicy. Marta napisała Ci co o tym my�li, mi mówi, �e dostosuje si� do
ka�dej mojej i Twojej decyzji, ale mam wra�enie, �e zdecydowanie wołałaby
mie� kogo� sprawnego, cho�by i bez do�wiadczenia. Ja j� naprawd� bardzo
dobrze rozumiem i nie chc� jej obci��a�.
Wymy�laj rozwi�zania i szukaj kogo� na wymian�.
Jutro zadzwoni� do Ciebie albo napisze, po wizycie u lekarza.
Asia



From: "Joanna R�czka"
Sent: Tuesday, March 28, 2006 8:52 PM
Subject: ładny gips

Cze�� Andrzeju!
Poszłam jeszcze raz do doktora, kazałam sobie unieruchomi� r�k� na sicher - heavy-
duty waterproof. Doktorowi si� to nie podobało, ale zrobił i powiedział, �e nie powinno
si� przemie�ci�. Inna sprawa, w warunkach l�dowych te� nie ma pewno�ci, �e gips
utrzyma moje kosteczki (poprzednio nie utrzymał), mikroimplantów w Krakowie, czy
Ustroniu te� by mi pewnie od razu nie zało�yli, tego rozmiaru i tak nigdzie nie
trzymaj�, tylko zamawiaj� jak im si� trafi taki pacjent jak ja - z wyboru najpierw jest
leczenie zachowawcze, potem ewentualnie korekta (trudno, najwy�ej znowu
wyl�duj� w Ustroniu, mo�e tym razem uda mi si� uwie�� tego przystojnego chirurga
;-)).

Mam wsparcie od Ciebie (i to jest dla mnie bardzo wa�ne) i od przyjaciół z l�du.
Napisałam do Kwiatka o tym zlataniu i od razu dostałam seri� maili typu "nie
poddawaj si�, palec na dech� i do przodu".

B�d� starała si� namówi� dziewczyny do wyj�cia jak najszybciej, to stanie w porcie
wydaje si� bardziej niebezpieczne ni� morze - ci�gle boimy si� o ła�cuch. W ko�cu,
gdyby�my wyszły jak nale�ało, nic by si� nie stało, nawet w sobot� gdyby�my wyszły
od razu rano, a nie czekały a� Ewa dojdzie do siebie po poprzednim wieczorze (jako
abstynent-neofita przestaj� by� wyrozumiała - Kolczatka powiedziałby, �e to
zazdro��), ła�cuch nie zd��yłby pu�ci�.

Prosz� Ci� napisz do Marty, podeprzyj j� na duchu, ona tego bardzo potrzebuje.

Buziaki,
ASIA



From: "Joanna R�czka"
Sent: Tuesday, March 28, 2006 8:57 PM
Subject: ładny gips

Kwiatku i kochani kibice, wszyscy, od których dostałam maile ze wsparciem.
Dzi�ki!
Dałam si� zagipsowa� na sicher heavy duty waterpoof i jad� dalej.
Byle tylko moi rodzice si� o tym nie dowiedzieli!
Trzymajcie si�!
Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Wednesday, March 29, 2006 5:35 AM
Subject: tu ewa i ania

hejki, tutaj ewa
jutro o 0800 zamierzamy wypłyn��,
marta chciała wypływa� w dzie�, wi�c poczekamy jeszcze do jutra rana
asia ma gips na r�ce, mam nadzieje ze wytrzyma do markizów
galapagos widziały�my tylko z perspektywy porto ayora, ale jest ciekawe
bardzo mili ludzie
nast�pnym razem jak b�d� płyn�ła w te strony to poucz� si� troszk� hiszpa�skiego
:))
ju� tutaj znamy dosy� du�o ludzi, to miłe, i znamy miejsca , lubi� to
i lubi� wraca� do tych samych miejsc, zawsze tak robi� :)))
ale na razie trzeba płyn�� dalej :)))
kojarzyłam zawsze galapagos z �ółwiami tylko
no i widziałam je, jednego jak nurkowałam
i poszłam do parku, �eby zobaczy� giganty, �ałuj� ,�e ani tam nie zaci�gn�łam
ale zrobiłam filmik i jej pokazałam, z nast�pnego portu postaram si� przesła� go do
ciebie �eby był na stronce
tylko nie wiem czy nie b�dzie za du�y
poza �ółwiami s� tutaj fajne ptaki z bł�kitnymi nó�kami, bardzo ,mi si� podobaj�
i duuuu�o fok :))
lubi� te� tutaj obserwowa� jak te ptaki nurkuj� w wod� po zdobycz
wpadaj� do wody jak piłka :)))
a wcze�niej jak tutaj płyn�ły�my było du�o takich małych ptaszków, które biegaj� po
wodzie
naprawd�, tak wła�nie wygl�daj�, jakby biegały :))
ale na galapagos te� jest miasto, nie znam innych, i s� budynki i ludzi normalnie �yj�
jest szpital, normalne troch� mniejsze miasteczko
i normalnie �yj�cy tutaj ludzie,
maj�cy swoj� codzienno��, podobn� do naszej polskiej, tylko w pi�kniejszej scenerii
nast�pnym razem mam nadzieje �e ju� napisz� z drogi.
pozdrawiam, Ewa.

tu ania
pisałam do kole�anki, która aktualnie �egluje (jest na florydzie) i bardzo chce (i ja
te�!) popłyn�� od Cairns najprawdopodobniej do marca, czyli do Djibouti. Podalam jej
Twoj nr tel i maila, nazywa si� Magda, z wykształcenia jest architektem, w Gdyni
były�my s�siadkami;-)
u nas mniej wi�cej wszystko ok, brak nam Gosi i Babe.
A�ka ma co� chyba niezłego pecha... ma palec (w zasadzie pół r�ki) w gipsie, no
zobaczymy dalej... mam tylko nadziej�, �e jest �wiadoma podj�tej decyzji, a w
zasadzie jej ewentualnych konsekwencji.
wiesz... ja nie jestem przera�ona pacyfikiem, no oczywi�cie troch� si� boj�, mam
obawy, w�tpliwo�ci, ale nie stanowi� one, jak napisałe� "góry". w�tpliwo�ci zawsze
s� i b�d�.
Z Ewk� �wietnie si� dogadujemy:-)) Marta powoli zaczyna poznawa� jacht
i przede wszystkim -my�l�, �e koniecznie trzeba wymieni� ła�cuchy, to nie pierwsze i
zapewne nie ostatnie wadliwe ogniwo...



chciały�my kupi� na galapagos, ale aktualnie nie ma, b�d� za jakie� 3tygodnie :-(
dobrze �e dziewczyny były na jachcie i miały zapasow� kotwic�, która jak twierdziłe�
"po co- nigdy si� nie przyda"... nie ma rzeczy niezawodnych, jak si� okazuje nie po
raz pierwszy i na pewno nie ostatni.
mam nadzieje, ze podej�cie nr 3 do wyj�cia z galapagos zako�czy si� powodzeniem-
umówiły�my si� na jutro rano o 0800LT na start.
�ciskam
Ania
PS. 18 dni galapagos-markizy nooo... szybciutko!



From: "mantra ASIA"
Sent: Wednesday, March 29, 2006 6:29 PM
Subject: start

Cze�� Andrzeju,
uff, wystartowały�my:-). W ko�cu!. Do trzech razy sztuka:-).

Moment startu 0930. Wiatr ESE 4-5 kts, SOG 3,5kts i heja na SW!.

pozycja na 1000: 00 46,365S; 090 17,100W, Ania w zasi�gu wzroku.

Gips zwi�zał, A�ka przymocowana do steru i sobie jedzie na razie, a ja do Ciebie
stukam, bo szybciej jest dwoma łapkami ni� jedn�;-). To na razie tyle, potem mo�e
przepisz� A�ki wypociny na brudno, ale charakter pisma to ona ma gorszy ni�
internista, wi�c nie wiem, czy mi si� uda;-). Do nast�pnego!
Pozdrawiamy
Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, March 30, 2006 2:56 AM
Subject: 29 marca 1800

Podajemy dane z 1800:
pozycja: 01 05,8 S 090 50,9 W
kurs 245, pr�dko�� 6  kts
wiatr sse 2

Mantra Ania
pozycja 01 07,3S 090 56,4 W
kurs 245, pr�dko�� 5,8 kts
wiatr sse 2

Hej,
Asia radzi sobie bardzo dzielnie:-). Ugotowała samodzielnie bardzo dobry obiad z
dodatkiem wina (kuchennego). Cz��ciowo podzieliły�my si� daniem z Neptunem
(st�d to wino-tradycji musi sta� si� zado��;-). Poza tym była godzinna walka ze
spinakerem (cholernymi, ups;-) linkami r�kawa). Na razie jest �wietnie, trzymam Ci�
za słowo co do Pacyfiku:-)
pozdrawiamy
Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, March 30, 2006 2:56 AM
Subject: Re: gips

Kwiatuszku!
	eby zaspokoi� Twoj� i innych kibiców ciekawo��: uszkodzony jest serdeczny palec
lewej r�ki, tym razem prawa jest OK. Wida� r�ce łami� na zmian�, raz prawa, raz
lewa. Gips jest poliuretanowy na całej dłoni, a� po nadgarstek, a palec jest na
wysi�gniku - w szynie. Dobrze, ze to nie palec fakjowy, bo wygl�dałabym do��
jednoznacznie. Jedyny ortopeda na wyspie wyraził swoj� dezaprobat�, dla pomysłu
pływania z kontuzj�, ale zrobił co trzeba - ten gips jest lekki i mog� go moczy�.
Wygl�da ta konstrukcja do�� stabilnie, ale gwarancji, �e utrzyma, nie ma nawet w
warunkach l�dowych.
Emergencia w szpitalu wygl�dała przera�aj�co, kozetka wystawiona na pole i obok
stolik na kółkach i szafka z lekami - trzeci �wiat, ale doktor okazał si� fachowcem. 
Ju� płyniemy i jest OK, pogoda pi�kna, wiatr równy 2, oby tak dalej! Nawet nie�le
jest, na tych kabestanach wybiera si� sznurki jedn� r�k�, to troch� Marcie pomagam.
My�lałam, �e b�dzie gorzej.
Długich maili to teraz nie b�dziecie dostawa�, bo stukam jedn� r�k�.
Ucałowania,
Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, March 30, 2006 5:27 AM
Subject: 29.03.2006godz1800LT

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 29.03.2006 1800LT
pozycja: 01 07.3'S  090 56.4'W
COG=245 SOG=5.8kn
wiatr 10-12kn E-SE
silnik: 00h00min/00h00min

MANTRA ASIA
czas: 29.03.2006 1800LT
pozycja: 01 05.8'S  090 50.8'W
COG=245 SOG=6.0kn
wiatr 10-12kn E-SE
silnik: 00h00min/00h00min

start był dzi� o 0930, ale to pewnie ju� wiesz od Marty- tym razem to Ewa i ja go
przesun�ły�my, cho� wstały�my o 0700!! po naszej pobudce okazało si�, �e nasze
podłogi niemal�e pływaj� :-( wybrały�my chyba pół wody z zatoki znajduj�cej si�
tymczasowo w z�zach naszego jachtu, oczywi�cie powód był banalny- niedomkni�ty
zawór...
pó�niej (ale to ju� moja zasługa) podczas podnoszenia kotwicy, ła�cuch zaci�ł si� w
windzie, tak�e ostatnie ok. 13m wyci�gn�łam r�cznie :-( odkr�ciłam obudow� windy i
ła�cuch bez problemu mo�na odblokowa�, �e tez wcze�niej to si� nie zdarzyło?
ale to nie koniec- postawiły�my genakera- rewelacja- pr�dko�� przez ok. 3-4 godz.
6,5-7kn :-) no niestety "przy okazji" utopiły�my korb� od kabestanu:-( dobrze, �e
ostatnio przywiozłe� zapasowe!!
teraz z zawrotn� pr�dko�ci� 4,5 kn płyniemy na S w poszukiwaniu wiatru
�ciskam
Ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, March 30, 2006 6:19 PM
Subject: (no subject)

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 30.03.2006 1000LT
pozycja: 01 59.3'S  091 40.4'W
COG=245 SOG=3.0kn
wiatr 0-5kn var
silnik: 00h00min/00h00min

MANTRA ASIA
czas: 30.03.2006 1000LT
pozycja: 01 44.4'S 091 40.9'W
COG=235 SOG=3.0
wiatr S-E var
silnik: 00h00min/00h00min

no to lipa wiatrowa- stroimy a raczej dryfujemy z pr�dem. w ramach protestu
przeciwko ciszom- postawiły�my foka sztormowego
noc� równie� nie biły�my rekordów pr�dko�ci:-(
�ciskamy
Ania & Ewa



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, March 30, 2006 6:44 PM
Subject: 30.03. 1000LT

Sytuacja na godzin� 1000 LT:
Mantra Asia
01 44,4S 091 40,9W
COG 235
SOG 3kts
wiatr 0-3kts var.
silnik 0

Mantra Ania
01 59,3S 091 40,4W
COG 245
SOG 3kts
wiatr 0-5kts var.
silnik 0

Witaj Andrzeju:-)
Asia radzi sobie naprawd� �wietnie! 	ałujemy tylko, �e nie kazała lekarzowi
wgipsowa� w t� r�k� jakiego� karabi�czyka, byłoby komfortowo, poza tym miałaby
wtedy i�cie piracki wygl�d;-). Poza tym ten gips te� �wietnie nadaje si� na r�kawic�
bosma�sk�;-). W efekcie powiedziałam jej dzisiaj nieopatrznie, �e dobrze si� stało,
�e złamała ten palec. Asia te� si� cieszy, �e stało si� to na Galapagos, bo nie
ubli�aj�c naszej słu�bie zdrowia to twierdzi, �e ten galapagoski jest du�o lepszej
jako�ci ni� ten zało�ony w Polsce;-). W tej chwili taplamy si� w upalnym,
bezwietrznym oceanie. W nocy co� koło nas pływało i "oddychało" gł�boko.
Próbowałam �wi�ci� latark� i szuka� tego stworzenia, a� w ko�cu wychyliłam si� za
burt� i w �wietle latarki pod kadłubem przesun�ł si� grzbiet wielko�ci mantry. Brr, ju�
wi�cej nie b�d� nigdzie �wieci�;-) (chyba przejd� na technokratyzm;-)).

Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Friday, March 31, 2006 2:20 AM
Subject: 30.03.1800LT

Witaj Andrzeju,
czas na krótkie podsumowanie wydarze� na Zaczarowanych Wyspach, które nas
wreszcie uwolniły (do trzech razy sztuka;-). Zacznijmy mo�e od pocz�tku, czyli od
ewolucyjnej teorii dziejów Im� Pana Darwina. Otó� mamy zamiar j� obali�.
Gdyby�my piły, obaliłyby�my flaszk�, a tak z braku w/w �rodków musimy obali� co�
innego, np. jak�� teorie;-). Postanowiły�my bowiem zwróci� si� ku wszelkim
bóstwom i siłom nadprzyrodzonym w celu uzyskania ich przychylno�ci na dalszej
drodze. Skierowały�my nasze my�li ku kreacjonizmowi i teraz obawiamy si�,
podobnie jak Magellan, �e spadniemy z kraw�dzi skorupy �ółwia, podpieraj�cego
ziemi�.
Upał nas wyko�czył;-).

pozycje na 1800LT

Mantra Asia
01 55,1S
092 04,87W
SOG 1,5-2kts
COG 240
wiatr 0
silnik 0

Mantra Ania
02 08,1S
092 00,4W
SOG 2,5-3kts
COG 240
wiatr 0
silnik 0

p.s. spinaker opanowany:-) (a wła�ciwie linki od r�kawa, bo si� cholery spl�tały
niemiłosiernie;-).



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, March 31, 2006 5:08 AM
Subject: 30.03.2006 godz. 1800LT

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 30.03.2006 1800LT
pozycja: 02 08.1'S  092 00.4'W
DRYF
wiatr 0
silnik: 00h00min/00h00min

MANTRA ASIA
czas: 30.03.2006 1800LT
pozycja: 01 55.1'S 092 04.8'W
COG=240 SOG=1.5-2.0kn
wiatr 0
silnik: 00h00min/00h00min

lipy wiatrowej cd.... dzie� sp�dziły�my leniwie dryfuj�c bez �agli 2-3kn na W-SW
teraz czekamy na dziewczyny- jad� do nas na silniku.
czy Magda R. kontaktowała si� z Tob�? je�li tak- to fajnie! ona jest zdecydowana
płyn�� od Cairns- CIESZ
 SI
!!!!!!
u�ciski
Ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, March 31, 2006 6:16 PM
Subject: 31.03.2006godz1000

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 31.03.2006 1000LT
pozycja: 02 27.2'S  092 45.5'W
COG=225 SOG=5.4kn
wiatr SSE 8-10kn 
silnik: 00h50min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 31.03.2006 1000LT
pozycja: 02 29.1'S 092 57.8'W
COG=240 SOG=5.5kn
wiatr ESE 7-8kn
silnik: 04h15min/04h15min

ale paskudztwo! noc� dopadło nas chmurzysko deszczowo-burzowe, taplały�my si�
w masakrycznej ulewie, bez wiatru przez prawie 2 godz:-( dziewczynom tylko troch�
popadało, Ewa spała a ja za�ywałam nocnej k�pieli w tonach słodkiej wody-
zmarzłam! brrrrr!!
troch� wieje, lepsze to ni� nic, jako� tam wiosłujemy do przodu- wczorajszy niemal�e
cały dzie� sp�dziły�my leniwie dryfuj�c, na spaniu, czytaniu i jedzeniu. zaraz zabior�
si� za przegadanie ła�cucha- cudowny dzie� prawie bez sło�ca, tylko wiatru wci��
mało:-(
u�ciski
Ania-pisz�ca &Ewa-spi�ca



From: "mantra ASIA"
Sent: Friday, March 31, 2006 6:37 PM
Subject: 31.03. 1000LT

Pozycje jachtów
Mantra Asia
02 29,1S
092 57,8W
COG 240
SOG 5.5kn
wiatr ESE 7-8kn
silnik 4:15h

Mantra Ania
02 27,2S
092 45,5W
COG 225
SOG 5.4kn
wiatr SSE 10-12kn
silnik 0:50h

Witaj Andrzej:-)
wczoraj troch� nas polało, a Anka wjechała centralnie w ulew�:-). Było tak gładko, �e
chyba wszystkie gwiazdy odbijały si� w oceanie. Wra�enie co najmniej
surrealistyczne;-). W ko�cu nie było sensu walczy� z �aglami, wi�c przyszedł czas na
mał� refleksj�. W tych okoliczno�ciach przyrody człowiek czuje jak niewielki i
jednocze�nie ogromny ma wpływ na otoczenie. Zawieszone pomi�dzy dwoma
zupełnie obcymi nam ludziom �wiatami (przestrzeni kosmicznej i gł�bin oceanu)
jeste�my w stanie porusza� si� na ich kraw�dzi na tej male�kiej łupinie. Jakie to
uczucie? Z jednej strony ogromna niepewno��, która budzi instynktowny lek przed
nieznanym, a z drugiej? Pewien rodzaj euforii, któr� paradoksalnie daje nieznane
wła�nie. Balansowanie miedzy tymi stanami to odwieczny motyw ludzko�ci. Co
prawda, daleko nam do odkrywców którzy bez współczesnej elektroniki i wiedzy
ryzykowali �ycie by odkrywa� l�dy ale w ko�cu to jest nasz pierwszy rejs przez
Pacyfik;-). I odkrycie (naoczne), �e Ziemia to Woda a nie Ziemia;-).
Dzi�ki za to, �e mo�emy by� teraz w tym wła�nie miejscu:-).
Pozdrawiamy
Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Saturday, April 01, 2006 2:31 AM
Subject: 30.03 18.00

pozycje na 1800LT

Mantra Asia
02 46,3S
093 33,2W
SOG 6,5kts
COG 240
wiatr ESE 6,5

Mantra Ania
02 49,1S
093 27,3W
SOG 7kts
COG 240
wiatr ESE 3-4 B

Próbujemy łowi� ryby, ale najbardziej zainteresowana nasza błystk� była mewa i o
mało si� nie złapała. Nareszcie wieje, idziemy do przodu.
Ucałowania,
Marta Asia

PS. Krzy� Południa chyba udało nam si� zlokalizowa�, ale przy najbli�szej okazji -
licz� na mał� lekcj� astronomii.:-)



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Saturday, April 01, 2006 5:00 AM
Subject: 31 marca 2006 , około godz. 1400 LT

witam,
tutaj ewa

mam nadzieje, �e biedzie wiatr, �e si� wyrwiemy z tej ciszy,
wiec 'gnamy' co sił :))
dzisiaj troszk� nawet wieje, czasem nawet mamy pr�dko�� do 6 w�złów
ania walczy z �aglami, ja niedawno wstałam, bo wachtowałam w nocy

wczoraj było niefajnie bo flauta totalna, woda jak lustro
było to o tyle fajne, �e gwiazdy tworzyły po�wiat� na wodzie
bardzo fajnie to wygl�dało, niestety brak wiatru psuje inne rado�ci :))
w nocy lun�ło �licznie wod�, ja wła�nie zasypiałam wi�c ju� mi si� nie chciało
doł�czy� do ani
a ania si� wypłukała porz�dnie w słodkiej wodzie
zebrały�my wod� do miski, b�dzie na mycie si� i płukanie np. włosów

ale, ale !!!
jak mo�esz my�le�, �e my nie wiem jak wygl�da krzy� południa !!!
i �e go jeszcze nie widziały�my ?? :)))

no wiec prosz� pana szanownego
otó� widziały�my krzy� południa, wiemy jak wygl�da
ale miałe� racj�, nie przygotowałam si� do tego jeszcze w polsce i nie obejrzałam
sobie
jak on wygl�da w atlasie nieba

tuataj taki jeden zapoznany jeszcze w panamie �eglarz mi go pokazał
mam nadzieje, �e mnie nie oszukał ....

a wygl�da to tak:
ok 2000 czasu lokalnego
wielka nied�wiedzica wyleguje si� do góry nogami tu� nad horyzontem w kierunku
mniej wi�cej NE
natomiast krzy� południa na boczku sobie le�y równie� nad horyzontem w kierunku
mniej wi�cej SE

je�eli to to, to wiemy
je�eli nie ... to koniecznie mi opisz jak on wygl�da i gdzie go szuka� ..

po�rodku krzy�a południa s� 4 gwiazdy tworz�ce tak jakby diament ??

a teraz dzie� i gwiazd nie wida�, bo sło�ce za jasno �wieci
niestety, w ogóle to sło�ce tutaj zbyt zuchwale sobie poczyna ....
:))

pozdrawiam, ewa



i jeszcze nasze pozycje:

MANTRA ANIA
czas: 31.03.2006 1800LT
pozycja: 02 49.2'S  093 27.3'W
COG=240 SOG=7.5kn
wiatr ESE 10-13kn 
silnik: 00h50min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 31.03.2006 1800LT
pozycja: 02 46.3'S 093 33.2'W
COG=240 SOG=6.5kn
wiatr ESE 11kn
silnik: 04h15min/04h15min



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Saturday, April 01, 2006 6:19 PM
Subject: 01.04.2006godz1000LT

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 01.04.2006 1000LT
pozycja: 03 21.0'S  094 42.0'W
COG=240 SOG=5.2kn
wiatr SSE 8-10kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 01.04.2006 1000LT
pozycja: 03 06.'S  094 43.4'W
COG=240 SOG=4.5-5.0kn
wiatr SSE 10kn
silnik: 05h00min/09h15min

wyobra�asz sobie wstawanie o 0700 rano tylko po to, aby wzi�� prysznic w słodkiej
wodzie? te ulewy s� genialne!!
niestety, chmury sobie poszły- dzie� jak co dzie� czyli GORACO!!!!!
siedz� ubrana tylko w okulary przeciwsłoneczne ;-)
u�ciski
Ania



From: "mantra ASIA"
Sent: Saturday, April 01, 2006 7:07 PM
Subject: Ciao Darwin!

Relacja z peregrynacji do Wysp Galapagos przez Im� Pana Darwina, na �aglowcu
Beagle podró�uj�cego, opisanych

(troch� barokowy wyszedł ten tytuł, ale rejs wyrwał mnie z lektury o XVII wieku i
mentalnie jeszcze tkwi� w tej epoce)

Na wyspy przybyły�my po dwóch dniach lotu samolotami. Ostatni samolot z Quito na
Galapagos podobał nam si� bardzo, bo dwa razy dali w nim je��, co na innych liniach
ju� si� nie zdarza. Lotnisko na wyspie Baltra wygl�da jak dworzec autobusowy w
niewielkiej miejscowo�ci. Przylatuj� tu dwa samoloty na dzie�, a mo�e trzy. Od
samolotu do budynku idzie si� pieszo, a baga�e przywo�� wózkiem i układaj� na
ziemi. Na wje�dzie spotkała nas drobna przykro�� - skasowali z nas po 100$ tytułem
podatku za wjazd na wyspy. Dokładnie tyle miałam gotówki. Na lotnisku kupiły�my
bilety na autobus do Puerto Ayora. Autobus dowiózł nas do promu, a tam okazało
si�, �e to prom tylko dla pieszych i musiały�my si� przesi���. Nasze baga�e jechały
na pokładzie a my pod. Potem miały�my si� przesi��� do nast�pnego autobusu.
Kiedy pakowałam baga�, facet z obsługi pokazał, �e mam jecha� drugim autobusem.
Marta była ju� w �rodku. Zanim odjechała, zd��yłam jej tylko powiedzie�, �e jad�
drugim. Zostałam w autobusie sama, bez pieni�dzy i bez biletu. Zastanawiałam si�,
co b�dzie, kiedy "kanary" zechc� sprawdzi� bilety. Na szcz��cie, kiedy
powiedziałam, �e kole�anka w pierwszym autobusie ma bilet, kiwn�ł głow� i
powiedział ok. Marta natomiast my�lała, jak powiedzie� Andrzejowi, �e ju� na starcie
zgubiła kole�ank�;-). W ko�cu dotarłam do Puerto Ayora i tam zobaczyłam Mart� i
nasze łódki. Stały na kotwicowisku.

Najwi�ksza metropolia na Santa Cruz jest Puerto Ayora. W mie�cie tym s� trzy ulice
na krzy�. Jedna wzdłu� wybrze�a i prowadzi do rezerwatu �ółwi, druga prostopadła
do niej - jest to główna ulica handlowa, i trzecia z samymi knajpami. Knajpy s�
klimatyczne, grille na wolnym powietrzu, ryby i inne potwory morskie si� na nich
sma��, stoliki stoj� na ulicy. Podaj� tu pyszne soki, �wie�o wyciskane z owoców.

Zaobserwowały�my mnogo�� kafejek internetowych. W jednej jest wypo�yczalnia
rowerów - poje�dziłyby�my, gdyby nie ten upał. S� te� telefony w rozmownicach
publicznych. Na szcz��cie nie trzeba zamawia�, tylko wykr�ca si� kierunkowy.
Ludno�� tubylcza jest przyjazna, ale włada jedynie hiszpa�skim j�zykiem.
Sporadycznie zdarzaj� si� mówi�cy po angielsku. Jako, �e my nie habla, dogada�
si� ci��ko - r�ce w u�yciu, albo kartka i długopis i rysujemy rebusy, ale jako� si�
porozumiewamy. Szczególnie przyjazny jest sier�ant Navy. Ma na imi� Wiktor, mówi
całkiem nie�le w langlydzu i miał kiedy� dziewczyn� Polk�. Niestety po polsku go nie
nauczyła. Jest chyba kim� wa�nym w kapitanacie, bo z nim załatwia si� formalno�ci i
jemu płaci si� za postój. Stoi si� tu na kotwicowisku, gdzie kwitnie bogate �ycie
towarzyskie. Kanałem roboczym i wywoławczym jest 14. Na tym kanale woła si� te�
wodne taksówki, które za 0,5$ przewo�� z jachtu na l�d i z powrotem. Raz dziennie
je�dzi �mieciarka, która odbiera garbage. Wszechstronnym agentem załatwiaj�cym
wszystko, co potrzebne na jacht (paliwo, woda, gaz) jest Johnny Romero i jego
wysłannik Manolo.



Teraz nast�pi nudny jak u Orzeszkowej opis przyrody. Przyroda nieo�ywiona to
wulkany, skały wulkaniczne i bezmiar wód Pacyfiku. Ro�linno�� endemiczna jest tu
uboga (z samolotu wygl�dało to wr�cz łyso), rosn� tu opuncje i inne kaktusy. Niestety
rodzime gatunki wypierane s� przez ro�linno�� przywleczon� z kontynentu, która
powoli zarasta wyspy. Kiedy w�drowała po nich załoga Marii faktycznie były jałowe i
pustynne. Teraz serie zdj�� pokazuj� jak przez lata wulkaniczne wzgórza pokryły si�
lasami rozmaitych gatunków drzew. Podobnie zwierz�ta- przywiezione �winie i kozy
zdziczały porzucone i rozpleniły si� po wyspach czyni�c spustoszenia w unikalnym
ekosystemie.

Palmy kokosowe - kokosy mo�na kupi� na ulicy, nadaj� si� do picia - całkiem to
dobre. Sprzedaj� je małe dzieci operuj�ce niezwykle sprawnie wielkimi tasakami w
celu wydłubania w orzechu dziury, w któr� nast�pnie wkłada si� słomk�. Nie wiem
dlaczego sok z kokosa nazywa si� mlekiem, bo w ogóle do mleka nie jest podobny i
całe szcz��cie.
 
	yj� tu niespotykane gdzie indziej zwierz�ta - olbrzymie �ółwie, iguany, foki i
rozmaite ptactwo wodne. Foki wyleguj� si� na statku obok i dr� si� niemiłosiernie.

Poza tym, �e od czasów Pana Darwina przybyło cyberkafejek, nie
zaobserwowały�my na wyspach �adnej ewolucji. W ka�dym razie, przy nas nic si�
nie o�mieliło ewoluowa�. Wiekowe �ółwie, które podpieraj� Ziemi�, odpoczywaj� tu
po ci��kiej pracy. To na nich spoczywa ci��ar noszenia Ziemi, która jak wiadomo jest
płaska. Nic si� nie zmienia od stworzenia �wiata. Sło�ce i gwiazdy kr��� jak zawsze
po swoich sferach i to co w nich zapisane - przeznaczenie - musi si� wypełni�.
Kreacjonizm gór�!
A Kopernik była kobiet�.
Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Saturday, April 01, 2006 7:07 PM
Subject: 01.04. 1000LT

Witamy:-)
Pozycje na 1000LT
Mantra Asia
03 06,2S
094 43,4W
COG 240
SOG 4.5-5kn
wiatr SSE 10kn
silnik 0/4:15

Mantra Ania
03 21,0S
094 42,0W
COG 240
SOG 5.2
wiatr SSE 8-10kn
silnik 0/0:50

Nawet sobie nie wyobra�acie, co nas spotkało dzi� w nocy. Nagle zdechło, zalała
nas bł�kitna po�wiata i z ciemno�ci wyłonił si� najprawdziwszy klingo�ski Bird of
Prey. Na naszym statku zmaterializowało si� dwóch Klingonów, w pełnym uzbrojeniu.
Dobrze, �e troch� znam ich zwyczaje, udało mi si� dopełni� ceremonii powitania, bez
naruszenia klingo�skiego savoir-vivre'u. Szybko zorientowali si�, �e nie mówimy po
ichniemu i przeszli na angielski, który jak wszyscy przybysze z kosmosu biegle znaj�
(cho� Klingoni akurat nie wszyscy). Okazało si�, �e szukaj� klingonskiej kobiety,
któr� jaki� czas temu, dzi�ki giełdzie na SSB namierzyli na tym statku, a ostatnio
znowu stracili z ni� kontakt. Opowiedzieli histori� młodej Klingonki, która nie umiała
podporz�dkowa� si� dyscyplinie panuj�cej na ich planecie i zbiegła na Ziemi�.
Szukaj� jej od paru lat i ci�gle im umyka. Teraz ju� prawie j� mieli. Podałam im jej
przypuszczalne miejsce pobytu, podzi�kowali i odlecieli.

Klingonka! 	e te� ja od razu si� nie zorientowałam! Zmyliło mnie jej gładkie czoło, ale
przecie� to całe zachowanie, wojowniczy charakter, zawzi�to��...klingo�skie
przekle�stwa czasami rzucane pod nosem...

(Wszelkie podobie�stwa do osób i zdarze� rzeczywistych s� zupełnie przypadkowe.)

Pozdrawiamy
Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, April 02, 2006 3:13 AM
Subject: 01.04. 1800LT

Pozycje jachtów
Mantra Asia
03 18,9S
095 23,8W
COG 250
SOG 6.5kn
wiatr S 16kn

Mantra Ania
03 31,5S
095 26,8W
COG 250
SOG 7kn
wiatr 4B

Witaj Andrzeju:-)
Wczoraj nie zd��yłam nic napisa� bo wezwał mnie na gór� miotaj�cy si� spinaker.
Od kilku dni byłam bowiem jak E.Tabarly i jego Pen Duicki;-). Walczyłam ambitnie z
�aglami w tym zmiennym i słabym wietrze naprzemian stawiaj�c spinakera na bomie,
na koszu, zamieniaj�c go na foka itp. próbuj�c wyrwa� morzu ka�d� mil�;-). W ko�cu
wobec marnych efektów i zm�czenia skapitulowałam.

1400
Dzi� le�� i �wicz� mi��nie pleców;-). Wczorajsza noc była okropna. Wiatr �cichł
zupełnie po zmierzchu i biedna Manka tłukła  niemiłosiernie czym tylko mogła
wstrz�sana od topu masztu po bulbkil drganiami takielunku. Próbowałam jej jako�
ul�y� ale na niewiele si� to zdało i w rezultacie obie przewracały�my si� z boku na
bok cał� nock�;-). Na szcz��cie A�ka ma dobry sen i za to teraz z szerokim
u�miechem steruje sobie r�cznie (postanowiła zwolni� Ziutka-autopilota i te� mie� z
tego jak�� przyjemno��;-). Dziewczyny te� s� ju� po treningu (najpierw mi��nie
brzucha-obiad a teraz plecy czyli tzw. LB;-). Potem mo�e małe jacuzzi (masa� z
drabinki z dodatkiem alg morskich prosto z Pacyfiku w niezwykłym Mantra Ania
SPA;-). Hmm, trzeba spróbowa� koniecznie......

1600
Wieje z S 13kn. Troch� sobie posterowałam podczas gdy jednor�ka Asia poszła
przygotowywa� sałatk� z nadmiaru wczoraj ugotowanej kaszy z dodatkiem cebuli,
czerwonej fasoli, kukurydzy i sardynek. Przygotowałam jej front robót i teraz ma za
zadanie pomiesza� to wszystko w garze i doda� przyprawy wedle uznania.

Tymczasem Manka skacze na nieregularnej fali jak rozbrykany kucyk. Poznałam
kiedy� kobyłk� imieniem Jaga. Była to krepa �l�zaczka prawie od pługa oderwana,
ale za to bardzo ambitna i utalentowana skokowo. Nie było dla niej za wysokiej
przeszkody i zbyt trudnego szeregu do pokonania do czasu, a� przeforsowano jej siły
i zerwała �ci�gno. Nie było rady. Jag� czekała długa rehabilitacja polegaj�ca m.in. na
codziennym stepowaniu w kółko przez godzin�. Nie było to w smak rezolutnemu i



�wawemu konikowi, wiec od czasu do czasu Jaga wyrywała si� i podskoczyła kilka
susów do przodu. Zauwa�yli�my ze zdumieniem, �e skacze z zadziwiaj�ca
regularno�ci�. Okazało si� bowiem, �e kobyłka wylicza sobie sama foulee i skacze
zapami�tane z treningów szeregi. Trening czyni mistrza, nawet podczas kontuzji i
rehabilitacji:-) (musz� to A�ce opowiedzie�;-)
Tymczasem
Marta



 From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, April 02, 2006 3:13 AM
Subject: po kilku dniach na Pacyfiku

Witajcie!

Ju� czwarty dzie� idziemy przez Pacyfik. Dopiero dzisiaj zacz�ło wreszcie wia�.
Nawet si� zarefowały�my w trosce o naszego chłopca do sterowania. Jest pi�knie.
Dookoła tylko woda i niebo, wczoraj, albo przedwczoraj widziałam jaki� statek.
Jeste�my same. Rozmawiamy tylko przez UKF-ke z Mantr� Ani�, na drugim ko�cu
maila s� inni ludzie - Andrzej, rodzina, przyjaciele. Tu jeste�my tylko my i nasza
łódka. Cała reszta �wiata - nie wiadomo, czy w ogóle istnieje.

Jeste�my jedno - ja, Marta i Mantra Asia. Jestem z ni� zespolona, jestem jej cz��ci�.
Czuje, �e do niej nale��, jestem tutaj na swoim miejscu. Kiedy byłam na l�dzie -
t�skniłam do niej, wyrwana i wrzucona w jak�� niepasuj�c� rzeczywisto��. Teraz
jestem tam, gdzie by� powinnam. Ta łódka - od chwili, kiedy j� zobaczyłam na
stoczni, kiedy usłyszałam, �e na niej b�d� pływa� - jest dla mnie kim� szczególnym.
Oczywi�cie - miło�ci� �ycia na zawsze pozostanie Jagiellonia, ale ju� nie jedyna. Dla
Mantry Asi, ju� zawsze b�dzie miejsce w moim sercu.

A swoj� drog�, co z nasza Pani Jagiellonia? Gdzie b�dzie pływa� tego lata nasza
staruszka? W ko�cu pół �ycia, na niej przepływałam, a mo�e całe?

Z gipsem na r�ce niewygodnie, ale daj� sobie rade. Wi�kszo�� prac wykonuje Marta,
ona chodzi na dziób, a ja pomagam jej, z kokpitu obsługuj�c �agle. Wszystkie sznurki
da si� obsłu�y� jedn� r�k�, nawijam na kabestan, blokuje (w kabestanach s�
wbudowane knagi zaciskowe) i kr�c� korb�. Łódka dostosowana dla
niepełnosprawnych - nawet o tym Andrzej pomy�lał?

Ucałowania - dla Was wszystkich.

Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, April 02, 2006 4:35 AM
Subject: 01.04.2006godz1800LT

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 01.04.2006 1800LT
pozycja: 03 31.5'S  095 26.8'W
COG=250 SOG=7.0kn
wiatr S 14-16kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 01.04.2006 1800LT
pozycja: 03 18.9'S  095 23.8'W
COG=250 SOG=6.6kn
wiatr S 16kn
silnik: 05h00min/09h15min

no to wiosłujemy! chwilowa pr�dko�� dochodzi do 8.5kn:-))
do stroju dziennego oprócz okularów przeciwsłonecznych doł�czyłam czapeczk�:-)
wieczorem robi si� troch� chłodno, wi�c ubieramy koszulki i spodenki
u�ciski
Ania
PS par� minut temu zalała mnie fala!! brrr jak zimno i mokro! oczywi�cie burt�
wlazła:-(



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, April 02, 2006 6:34 PM
Subject: 02.04.2006godz1000LT

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 02.04.2006 1000LT
pozycja: 03 54.2'S  097 08.6 'W
COG=255 SOG=6.8kn
wiatr SSE 13-15kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 02.04.2006 1000LT
pozycja: 03 41.2'S  096 55.6'W
COG=245 SOG=7.0n
wiatr S 15kn
silnik: 00h00min/09h15min

Powodzenia w sortowaniu (?!) jachtów, swoj� drog� ciekawe to, ciekawe....:-)
Autopilot jak na razie ma si� całkiem dobrze, tym bardziej, �e warunki s� lekkie,
przede wszystkim nie ma nieregularnej fali, płyniemy pod pełnymi �aglami, wiatr
mogły troch� bardziej odkr�ci� na E.
Z Krzy�em Południa ju� od wielu dni witamy si� co wieczór ;-) niesamowicie wygl�da
Wielki Wóz- on jest naprawd� WIELKI! bardzo nisko nad horyzontem (pewnie
dlatego wydaje si� by� wielki) i... no wła�nie - do góry kołami;)) to jest
najzabawniejsze!
Noc� miały�my wspaniał� �eglug� - przewa�nie pr�dko�� nie spadała poni�ej 6.5 kn,
w zasadzie norm� było 6.7-7.2 kn. Szum fali wokół nas, a nad nami cudownie
rozgwie�d�one niebo.
�ciskam
Ania



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, April 02, 2006 6:40 PM
Subject: 2.04. godz. 10.00

Pozycje jachtów
Mantra Asia
03 41,2S
096 55,6W
COG 245
SOG 7 kn
wiatr S 15 kn
silnik 0/4h15'

Mantra Ania
03 54,2S
097 08,6W
COG 255
SOG 6,8 kn
wiatr SSE 13-15
silnik 0/50'

Troch� nam dziewczyny odjechały przez noc, ale gonimy je. Po pi�knej nocy, upiorny
poranek - namordowały�my si� z genakerem, a wiatr odkr�cił, wi�c i tak jest za ostro.
Za to sznurki znowu sie poskr�cały :-(
Pozdrawiamy,
Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Monday, April 03, 2006 2:12 AM
Subject: 02.04 1800LT

1100LT
Poranek nie nale�ał do moich �eglarskich sukcesów. Po pierwsze okazało si�, �e w
nocy dziewczyny sporo nam odjechały (zdecydowały�my si� na jednego refa, �eby
zbytnio nie obci��a� Ziutka). W akcie desperackiej próby nadgonienia straconego
dystansu, prawie udało mi si� utopi� spinakera (linki w r�kawie znów jakie� licho
popl�tało i cało�� zadziałała jak gigantyczne wiadro). Na szcz��cie obyło si� bez
szkód. Poza tym wiatr znów skr�cił na S i poruszamy si� naprzód w pełnym
bajdewindzie. Zjadłam �niadanie (płatki z mlekiem) i le�� zrezygnowana patrz�c na
spi�trzon� i poskr�can� mas� czerwonego płótna i kolorowych linek. Có�, trzeba
b�dzie ten w�zeł gordyjski jako� rozwi�za�........

1400
Wiatr S 18-19kn. Spinaker rozsupłany, ale kierunek i siła wiatru na razie nie
pozwalaj� sprawdzi� powodzenia przedsi�wzi�cia.
W ko�cu jedziemy w pi�knym, równomiernym wietrze. Wczoraj w nocy Manka
kołysała si� z burty na burt� jak brzemienna kobieta biodrami, nios�c nas przez
ciemne, płodowe wody wszelkich ziemskich istot;-). Ponad nami widniało
rozgwie�d�one niebo z Krzy�em Południa i Wielkim Wozem odwróconym do góry
nogami. Stad skojarzenie z płodem, dla którego na do�wiadczenie �wiata składa si�
kołysanie oraz wra�enie, �e �wiat ten stoi na głowie. By� mo�e......Pewnie
psychoanalitycy mieliby wi�cej na ten temat do powiedzenia, ale ja na te zaj�cia
chyba zaspałam;-).

Ale mnie powiozło;-). To zdaje si� ze znu�enia. Zaczynam traci� pierwszy oddech,
jak podczas biegu długodystansowego. Po kilkunastu minutach masz ochot�
zatrzyma� si� cho� na chwil�. Teraz te� chciałabym zrobi� stop-klatk�.

Niech �wiat przestanie si� rusza�! Straciłam zaufanie do własnych rak. Chwytam si�
czego� i nagle okazuje si�, �e musz� utrzyma� ci��ar wielokrotnie wy�szy od tego,
czego si� spodziewałam, bo moje bezwładne ciało wła�nie wybiera si� w zupełnie
innym kierunku:-). I ten bezustanny szum. Tak, wiem....przyzwyczaj� si�, ale na razie
budzi mnie ka�dy odgłos-stukniecie, gwałtowne uderzenie fali o burt�, brz�k
bloczków i takielunku. Uff, mo�e by tak cos zje��? No wła�nie! I jeszcze to, �e ka�de
najprostsze zaj�cie zabiera wi�cej czasu ni� normalnie. Co� czuj�, �e mo�e si�
troch� cierpliwo�ci poducz�;-)
Do nast�pnego
Marta

Marta tak ładnie pisze, �e nic doda� nic uj��. To ja tylko doł�czam pozdrowienia -
wygl�da, �e masz tam teraz niezły młyn.
Buziaki,
Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Monday, April 03, 2006 5:04 AM
Subject: 02.04.2006godz1800LT

> MANTRA ANIA
> czas: 02.04.2006 1800LT
> pozycja: 04 03.3'S  097 58.1  'W
> COG=250 SOG=6.7kn
> wiatr SSE 11-13kn 
> silnik: 00h00min/00h50min
>
> MANTRA ASIA
> czas: 02.04.2006 1800LT
> pozycja: 03 51.6'S  097 46.4'W
> COG=250 SOG=6.5kn
> wiatr S 14kn
> silnik: 00h00min/09h15min



From: "mantra ASIA"
Sent: Monday, April 03, 2006 6:40 PM
Subject: 03.04. 1000LT

Witaj Andrzej:-)
Pozycje jachtów
Mantra Asia
04 14,1S
099 21,0W
COG 250
SOG 6.5kn
wiatr SSE 15-17kn
silnik 0/4:15

Mantra Ania
04 20,1S
099 32,6W
COG 255
SOG 6.8kn
wiatr SSE 12-14kn
silnik 0/0:50

W nocy szkwaliki pod 20 w�złów. W trosce o Ziutka wzi�łam ster do r�ki,
poci�gn�łam tak ze dwie godziny, pi�kna jazda. Potem jednak zarefowały�my si�,
�eby było mu łatwiej. Staramy si� dba� o naszych m��czyzn. Niestety, przy tej
czynno�ci zaczepił si� ref o listw� pokrowca i cała moj� mrówcz� prac� z Galapagos
diabli wzi�li, a nawet gorzej. Trzeba b�dzie poszuka� �aglomistrza na Polinezji, ta
tkanina jest ju� całkiem zetlała.

Andrzeju, czy dobrze pami�tam? Powinny�my widzie� Warkocz Bereniki? To chyba
na tej półkuli? Niestety, prawie nic nie pami�tam z planetarium. W dzieci�stwie
mieszkałam blisko �l�skiego parku i uwielbiałam chodzi� do planetarium. To było
lepsze ni� kino, wesołe miasteczko i zoo razem wzi�te. Twój wykładzik o gwiazdach
na �ywo z pewno�ci� b�dzie jeszcze ciekawszy.

Kiedy�, miałam wtedy mo�e siedem lat, w parku wystawiali jacht Opty, którym pan
Teliga opłyn�ł �wiat. Stał wysoko, po schodkach weszłam na pomost, a potem na
jacht. To było moje pierwsze spotkanie z jachtem morskim. Pewnie wtedy
zakiełkowało moje marzenie...

Buziaki,
Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Monday, April 03, 2006 6:38 PM
Subject: 03.04.2006godz1000LT

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 03.04.2006 1000LT
pozycja: 04 14.1'S  099 32.6  'W
COG=255 SOG=6.8kn
wiatr SSE 12-14kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 03.04.2006 1000LT
pozycja: 04 14.1'S  099 21.0'W
COG=250 SOG=6.5kn
wiatr SSE 15-17kn
silnik: 00h00min/04h15min

 wczoraj został pobity rekord dobowy przelotu na s/y "mantra ANIA". nowy wynosi
166Mm:-)) oby tak dalej.
dzie� jak co dzie�, sma�ymy si� tropikalnym sło�cu
�ciskam
Ania



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, April 04, 2006 2:20 AM
Subject: 03.04.1800LT

Hej, tu my som;-)

Mantra Asia
04 26,5S
100 07,8W
COG 250
SOG 6.5kn
wiatr SE 15kn

Mantra Ania
04 42.9S
100 15.8W
COG 260
SOG 6.7kn
wiatr SE 13-15kn

Hej Andrzeju,
u nas kolejny dzie� na Pacyfiku mija w swej monotonii (oprócz nie daj�cych nam
spokoju elementów technicznych wyposa�enia, które nam w udziale przypadło).
Otó�, wczoraj zacz�ła piszcze� i �wieci� kontrolka silnika wskazuj�c� strzałk� w gór�
nad wod�. Anka twierdzi, �e Go�ce si� to cały czas paliło, i �e jest to wska�nik wody
w przekładni!?! W okolicach �adnej wody nie stwierdziły�my. Poza tym �wietnie nam
si� płynie. Dzi� postanowiły�my skoczy� do jakiej� knajpki na piwo, bo w kinie nic
ciekawego nie graj�,
wypijemy jedno za Ciebie;-)
całujemy Marta Asia
p.s. a mo�e w domu posiedzimy i poczytamy? Chyba tak wła�nie zrobimy;-). M&A



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Tuesday, April 04, 2006 4:48 AM
Subject: 03.04.2006godz1800LT

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 03.04.2006 1800LT
pozycja: 04 42.9'S  100 15.8  'W
COG=260 SOG=6.7kn
wiatr SE 13-15kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 03.04.2006 1800LT
pozycja: 04 26.5'S  100 07.8'W
COG=250 SOG=6.5kn
wiatr SE 15kn
silnik: 00h00min/04h15min

dzie� jak co dzie�... pustynia oceanu, czy tu nikt nie pływa?!
dzi� podj�łam prób� sma�enia nale�ników, ale ciasto wybrało wolno��. zd��yłam
zrobi� tylko 4:-(
na chwile obecna- do ko�ca 2300Mm :-)
u�ciski
Ania&Ewa

PS zaworu skrz�tnie pilnujemy, co by znowu Pacyfiku z jachtu wiadrami nie
wybiera�! cho� z ostatniej powodzi jest jeden po�ytek- czy�ciutkie z�zy no jedna
przykro��- rdzewiej�ce puszki w bakistach:-(



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Tuesday, April 04, 2006 6:30 PM
Subject: 04.04.2005godz1000LT

Andrzeju,
Płyniemy spokojnie na pełnych �aglach- nie ma ani pół refa na grocie, autopilot
doskonale sobie radzi (hihihi!), naprawd� teraz mo�na spokojnie �y�, w zasadzie
wcale nie kołysze, je�li porówna� kilka dób na Atlantyku i przelot Aruba-Panama.
Madga wy�le swoje CV, ale to zupełnie niepotrzebne- jest do�wiadczonym i
sprawdzonym sternikiem morskim, wiem, bo razem pływały�my. Madga tylko nie jest
pewna, czy mo�e popłyn�� a� do Israela.
To pisałam wczoraj- dzi� si� troch� rozhu�tało i rozwiało:-) 1 refik na grocie i dalej
spokojna, szybka jazda!
O jakich gwałtownych manewrach piszesz? Nic nie rozumiem:-( mo�esz troszk�
ja�niej....
Przelot za poprzednia dob�: 163Mm:-)) napawa optymizmem! maszcik znowu
zaczyna skrzypie�:-((

MANTRA ANIA
czas: 04.04.2006 1000LT
pozycja: 04 54.3'S  101 57.0  'W
COG=250 SOG=6.7kn
wiatr SSE 15-17kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 04.04.2006 1000LT
pozycja: 04 55.5'S  101 38.1'W
COG=252 SOG=7.0kn
wiatr SE 18-19kn
silnik: 00h00min/04h15min

z GPS wynika (z godz1000LT) ze zostało nam 2215 Mm:-))
u�ciski
Ania

PS koszmar lataj�cych ryb powrócił...



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, April 04, 2006 6:46 PM
Subject: 4.04. godz. 10.00

Mantra Asia
04 55,5S
101 38,1W
COG 252
SOG 7,0 kn
wiatr SE 18-19 kn
silnik 0/4h15'

Mantra Ania
04 54.3S
101 57.0W
COG 250
SOG 6.7kn
wiatr SSE 15-17kn

Dzi�kuj� za korespondencyjny kurs astronomii. Bardzo mi si� podoba, mo�e uda mi
si� czego� nauczy�. Niestety dzi� w nocy nie odrobiłam zadania domowego, bo były
chmury. Spod chmur szkwaliki pod 20 kn, ale Ziutek nawet lepiej sterował na fali z
wi�ksz� pr�dko�ci�. Teraz steruje Marta, a ryby lataj�ce skacz� dookoła.
Buziaki,
Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, April 04, 2006 8:01 PM
Subject: Mantra w Krainie Czarów

hej Andrzej,
miały�my kłopot z inwerterem. Nie chciał ładowa�. Po odł�czeniu i ponownym
podł�czeniu jakby działa;-). Nie stykaj� te� kable od trójsektorówki (pojawiam si� i
znikam, i znikam....;-).

Za to pasacik równomierny wieje, fala te� jakby si� ustaliła. Czuj� si� jak podczas
galopu na Landale. Landau to był ko� do wolty�erki. Konie te charakteryzuj� si�
bardzo wyrównanym i mi�kkim chodem po to, �eby mo�na na nich było uprawia�
ro�ne akrobacje. Otó� podczas galopowania na tym zacnym wałachu, człowiek czuł
si� jak w wygodnym fotelu, mo�na było wr�cz zasn�� albo popija� sobie kawke;-).
Zupełnie jak teraz w pasacie;-).

Co do ekwilibrystyki, hmm te� jest obecna, a jak�e. I pewien rodzaj iluzjonizmu.
Mianowicie, wyobra� sobie scen� w kuchni, podczas której wisz� uczepiona framugi
okna, drug� r�k� ganiaj�c patelni� z jajecznica po kuchence i próbuj�c j� miesza�,
�eby si� nie przypaliła. Spogl�daj�c od czasu do czasu na widok za oknem widz�
przelatuj�ce........ryby!:-) Brakuje tylko Znikaj�cego Kota, Pana Kapelusznika i Ci�gle
Spó�nionego Królika. Kraina Czarów:-)
Marta



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Wednesday, April 05, 2006 4:40 AM
Subject: 04.04.2006godz1800LT

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 04.04.2006 1800LT
pozycja: 05 00.0'S  102 48.0'W
COG=250 SOG=6.2kn
wiatr SSE 12-15kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 04.04.2006 1800LT
pozycja: 05 00.7'S  102 28.9'W
COG=260 SOG=6.5kn
wiatr SE 16kn
silnik: 00h00min/04h15min

ha dzi� był wielki dzie� mycia włosów!! Dobrze, �e je �ci�łam- krótsze wymagaj�
mniej zachodu:-)
wła�nie nam zdechło ech...
u�ciski
Ania&Ewa



From: "mantra ASIA"
Sent: Wednesday, April 05, 2006 6:35 PM
Subject: 5.04 godz. 10.00

> Mantra Asia
> 05 06,7S
> 104 07,2W
> COG 270
> SOG 6,7 kn
> wiatr SE 14-15 kn
> silnik 0/4h15'
>
> Mantra Ania
> 05 13.7S
> 104 21.2W
> COG 250
> SOG 65,5 kn
> wiatr SSE 10-12kn
>
> Walczymy. Udało nam si� nadrobi� 5 mil straty. Buziaki,
> Marta Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Wednesday, April 05, 2006 7:02 PM
Subject: 05.04.2006godz1000

Witaj Andrzeju!

MANTRA ANIA
czas: 05.04.2006 1000LT
pozycja: 05 13.7'S  104 21.2'W
COG=250 SOG=5.8kn
wiatr SSE 10-12kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 05.04.2006 1000LT
pozycja: 05 06.7'S  104 07.2'W
COG=270 SOG=6.7kn
wiatr SE 14-15kn
silnik: 00h00min/04h15min

koli 0800 rano koło burty wyłonił si� ogromny czarny zwierz pływaj�cy! ale to było
pi�kne!! pobiegłam po aparat, ale zwierz� znikn�ło i jak do tej pory si� nie pokazuje
czy to mogła by� orka?
Ewa nie pisze, czuje dyskomfort siedz�c bokiem do fali;-)

u�ciski
Ania

PS spinaker jako dryfkotwa? hihihih:-)) fok sztormowy jest lepszy! sprawdzone i
wypróbowane:-) spinakera szkoda...
PS2 wła�nie lipa wiatrowa si� zacz�ła na dobre:-((



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, April 06, 2006 6:00 AM
Subject: 05.04.2006godz1800

witam, tutaj ewa
jestem, jestem, tylko rzeczywi�cie przy kompie jako� tak dłu�ej moje główka nie chce
siedzie� :))
nic mi do szcz��cia jednak nie potrzeba

no mo�e przydałby si� kilkugodzinny spacer .... tego mi brakuje
chodzenia piechota

no i mo�e tylko jak b�dziesz do nas si� wybierał,
to przywie� jaki� kieszonkowy atlas nieba półkoli południowej ?
przydałby si�
ja znam na tym niebie tylko oriona, krzy� południa, wielk� nied�wiedzic�

w drodze na markizy mamy po prawej burcie wielka nied�wiedzic�
po lewej burcie krzy� południa
a przy topie masztu oriona :))
ale przydałoby si� wi�cej tego południowego nieba pozna� :))

na naszym kochanym polskim niebie ksi��yc, gdy ro�nie przypomina literk� C
tuatj odwrotnie,
ma teraz coraz grubsze to C i nadal ro�nie :))
noce s� dzi�ki niemu jasne

jeszcze ze dwie godzinki temu widziałam ptaszka - taki mały
niezły maj� one zasi�g , tyle mil od l�du

a co do nieba jeszcze:
wczoraj był cudowny ksi��yc z pier�cieniem dookoła, niestety nie dało si� zrobi� fotki
ale my�l�, �e to zapami�tam
i dopóki mnie choroba altzhajmera nie dopadnie, to nikt mi tego wspomnienia nie
zabierze :))

poni�ej nasze pozycje na godzine 1800

pozdrawiam, ewa

MANTRA ANIA
czas: 05.04.2006 1800LT
pozycja: 05 15.4'S  105 03.4'W
COG=260 SOG=5.8kn
wiatr SE 13-15kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 05.04.2006 1800LT
pozycja: 05 11.3'S  104 46.9'W



COG=250 SOG=4.7kn
wiatr ESE 10-11kn
silnik: 00h00min/04h15min



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, April 06, 2006 6:15 PM
Subject: 06.04. 1000LT

> Witajcie
> oto nasze pozycje
>
> Mantra Asia
> 05 19,9S
> 105 57,0W
> COG 260
> SOG 4.5kts
> wiatr E 8-9 kts
> silnik 0/4:15
>
> Mantra Ania
> 05 24,3S
> 106 20,5W
> COG 255
> SOG 5.1kts
> wiatr E 11-13kts
> silnik 0/0:50
>
> sciskamy M&A



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, April 06, 2006 7:09 PM
Subject: 06.04.2006godz1000LT

MANTRA ANIA
czas: 06.04.2006 1000LT
pozycja: 05 24.3'S  106 20.5'W
COG=255 SOG=5.1kn
wiatr E 11-13kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 06.04.2006 1000LT
pozycja: 05 19.9'S  105 57.0'W
COG=260 SOG=4.5kn
wiatr E 8-9kn
silnik: 00h00min/04h15min

wczoraj był pi�kny, cudowny pochmurny dzie�, jak dobrze bez sło�ca! tylko wiatru
mało:-(
no ale 04.04. prawie udało si� zdublowa� rekord: 165Mm:-)) 1Mm zabrakło;-(
bardzo bym chciała, �eby Magda popłyn�ła i mam nadziej�, �e wszystko si� dobrze
uło�y.
maszt skrzypi:-(
aaa!! no wreszcie-WIATR! huraaa!!! pr�dko�� 6-7kn:-)) na pełnych �aglach, �wietne
surfy z fal�:-)) byle Albercik dawał rad�! jak na razie sprawuje si� dzielnie (mam
niego sposób hihihi) ja naprawd� nie lubi� sterowa�, Ewa te� nie...
wczoraj o godz. 2335 na GPS pokazało si� 2000Mm do mety:-))
noc� jaki� zwierz pływał wokół jachtu- poruszał si� b. szybko w��owatymi ruchami
zostawiaj�c fluorescencyjny �lad- niesamowity widok! ciekawe co to mogło by�??
u�ciski
Ania



From: "mantra ASIA"
Sent: Friday, April 07, 2006 2:18 AM
Subject: 06.04. 1800LT

Witaj Andrzeju,
oto nasze pozycje na 1800

05 24,7S
106 37,9W
SOG 6.2kts
COG 255
wiatr ESE 16kts

Mantra Ania
05 28,2S
107 04.0W
SOG 4.8kts
COG 260
wiatr ESE 14kts

06.04. 1100LT
	eglujemy sobie teraz z wiatrem na szeroko rozpostartych skrzydłach grota i foka.
Czasami fok zamienia si� miejscami ze spinakerem. Wyci�gn�łam go z r�kawa i
teraz stawiam go z r�ki z luku dziobowego. Jest znacznie łatwiej i szybciej, a te
diabelskie, skr�caj�ce si� linki mam wreszcie z głowy:-)
Na kuchence gotuj� si� jajka na mi�kko, wrze woda w czajniku.........zupełnie jak w
domu.........No wła�nie a propos domu to jak wygl�da z naszej perspektywy
dwuosobowy apartament dla panien poło�ony w �rodkowej cz��ci południowego
Pacyfiku?
Otó�, ze słonecznego tarasu z altan� (owiewka;-), na którym zwykły�my z pann�
Joann� popija� porann� kaw�, do wn�trza prowadzi kilka schodków. Na lewo od
wej�cia rozpo�ciera si� przestronna naro�na kuchnia z mnóstwem szafek i
schowków, poł�czon� z salonem "minibarem". Salon bezpo�rednio ł�czy si� z
sypialni� na dziobie, gdzie obecnie sypia kolega spinaker. Mie�ci si� tam równie�
moja garderoba. W salonie mamy wygodn� "kanap�", szeroki stół, boczn� "ław�" i
bibliotek�. Z kuchni krotki "przedpokój" biegnie do sypialni Joanny, która to dzieli ona
ze wszystkim, co akurat niepotrzebne (wiosła, odbijacze, �agiel sztormowy itp.;-). Za�
na prawo od wej�cia mamy łazienk� z toalet� i prysznicem, a w niej....tony
niezb�dnych kosmetyków;-). Z ka�dego z pomieszcze� wyziera okno, a z
niego........360* widoku na morze. I kto by nie zechciał cho� na chwil� zamieszka� w
takim miejscu?;-)
Na razie
Marta

Po o�miu dobach stukn�ło nam na liczniku 1000 nm, do mety ju� niecałe 2000,
jeste�my mniej wi�cej w 1/3. Czas na małe podsumowanie:
�rednie dobowe przebiegi 125,9 nm. Jedziemy ci�gle na pierwszym zbiorniku wody.
To dobrze. Ograniczamy zu�ycie wody i pr�du jak tylko mo�na. Nasza elektrownia
pracowała 30h. Szacowane zu�ycie paliwa 45l. Pewnie mniej, ale zakładamy
współczynnik bezpiecze�stwa 1,5. Troch� wi�cej ni� by�my chciały. B�dziemy



musiały ograniczy� prywatn� korespondencje. Najwi�cej pozera SSB przy
nieudanych próbach transmisji, ostatnio albo wszystkie cz�stotliwo�ci zaj�te albo
predko��-200 kbs. Dziewczyny ci�gle gonimy, na szcz��cie utrzymujemy si� w
zasi�gu ukf-ki. Miło sobie gaw�dzimy, �miejemy si�, jest sympatycznie. Raz urz�dziły
nam disco:-) Od razu przypomniało mi si� jak koło Maroka usłyszały�my "Mantra
Asia, Mantra Ania, channel 6" i po przej�ciu na 6 rozległa si� ulubiona muzyka
Andrzeja:-)- "good music, good music"- zawołał po chwili ten sam glos. Kiedy to
było? Wszystko wydaje si� okropnie dawno. Prócz nas i oceanu nie ma ju� nic i
mo�e nigdy nie było...........
Asia

p.s.
zagadka dla kibiców

Data doj�cia Hitlera do władzy?
M&A



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, April 07, 2006 5:20 AM
Subject: 06.04.2006godz1800LT

MANTRA ANIA
czas: 06.04.2006 1800LT
pozycja: 05 28.2'S  107 04.0'W
COG=260 SOG=4.8kn
wiatr ESE 14kn 
silnik: 00h00min/00h50min

MANTRA ASIA
czas: 06.04.2006 1800LT
pozycja: 05 24.7'S  106 37.9'W
COG=255 SOG=6.2kn
wiatr ESE 16kn
silnik: 00h00min/04h15min

witam, tutaj ewa
miały�my dzisiaj troje go�ci, niestety martwych
w nocy ania miała kałamarnic� ok. 20 cm dług� na rufie
ja jej nie widziałam
a w dzie� łataj�ca ryba nam wskoczyła na burt�, wyrzuciłam j� do wody, ale chyba
ju� jej to nie pomogło
i na dziobie tez miały�my kałamarnic�, ale malutka, ok. 10 cm , za to z duuuu�ymi
oczkami
i tak to
tzn. pewnie ci nasi go�cie jak przybywali na jacht to byli jeszcze �ywi
niestety,  ju� �ywi go nie opu�cili .... :))))
ania sobie teraz drzemie
za kilka godzinek ja po�pi� i tak nam jako� leci
ksi��ek nie czytamy, filmów nie ogl�damy
jako� zawsze jest co do roboty
cho�by ogl�danie chmur, cudowne tutaj przybieraj� kolory i kształty
pozdrawiam, ewa

a tu Ania, ja mam ogromn� ochot� na ton� frytek takich chrupi�cych z ketchupem,
ech.... i tak od 2 dni:-(



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, April 07, 2006 6:41 PM
Subject: 07.04.2006godz1000LT

> MANTRA ANIA
> czas: 07.04.2006 1000LT
> pozycja: 05 31.2'S  108 32.2'W
> COG=255 SOG=5.4kn
> wiatr SE 16-17kn 
> silnik: 00h00min/00h50min
>
> MANTRA ASIA
> czas: 07.04.2006 1000LT
> pozycja: 05 37.7'S  107 54.0'W
> COG=250 SOG=5.5kn
> wiatr SE 16-20kn
> silnik: 00h00min/04h15min



From: "mantra ASIA"
Sent: Friday, April 07, 2006 7:36 PM
Subject: 07.04.1000LT

> Witajcie:-)
>
> nasze pozycje:
>
> Mantra Asia
> 05 37,7S
> 107 54,0W
> COG 250
> SOG 5.5kts
> wiatr SE 16-20kts
> silnik 0/4:15
>
> Mantra Ania
> 05 31,2S
> 108 32,2W
> COG 255
> SOG 5.4kts
> wiatr SE 17kts
> silnik 0/0:50
>
>
> audiotele:
> wojna krymska
> �mier� Mickiewicza



From: "mantra ASIA"
Sent: Saturday, April 08, 2006 2:15 AM
Subject: 07.04.1800LT

Witajcie,
tym razem tylko nasza pozycja. Straciły�my ł�czno�� z dziewczynami. Od dłu�szego
czasu "nie stykaj�ca" słuchawka ssb odmówiła w ko�cu posłusze�stwa. Okazało si�,
�e kabelek rozsypał si� tu� przy wtyczce, która stanowi integralna cało��. W plastik
wlane s� ko�cówki kabelka, które poł�czone były z d�etami wtyczki. Niestety nie
jestem w stanie tego naprawi�:-(. Tak wiec pozbawione jeste�my w tej chwili
ł�czno�ci radiowej. Inwerter tez ostatnio "nie stykał", nie chce rusza� tych kabli, �eby
nie okazało si� to samo co ze słuchawk�:-(. Uprzedzam tylko, �e mo�emy straci�
ł�czno�� całkowicie. Mam nadzieje, �e tak si� nie stanie:-). Trójsektorówka "nie pali"
a gps co rusz traci ł�czno�� z antena. Co�.......

Nasza pozycja
05 40,5S
108 34,3W
COG 250
SOG 5,4kts
wiatr SE 16kts

pozdrowienia
"znikaj�c�"  Marta Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Saturday, April 08, 2006 5:29 AM
Subject: 07.04.2006godz1800LT

> MANTRA ANIA
> czas: 07.04.2006 1800LT
> pozycja: 05 34.4'S  109 18.3'W
> COG=262 SOG=6.7kn
> wiatr SE 16kn 
> silnik: 00h00min/00h50min
>
> MANTRA ASIA
> czas: 07.04.2006 1800LT
> pozycja: nie znana
> COG=nie znana SOG=nie znane
> wiatr nie znane
> silnik: 00h00min/04h15min- bez zmian pewnie
>
> brak ł�czno�ci z mantr� ASI�



From: "mantra ASIA"
Sent: Saturday, April 08, 2006 6:16 PM
Subject: 08.04 1000LT

> Witajcie,
> nasza pozycja
> 05 53,5S
> 109 54,8W
> COG 250
> SOG 6.0
> wiatr E 16
>
> pozdrowienia dla dziewczyn:-)
> Marta Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Saturday, April 08, 2006 6:31 PM
Subject: 08.04.2006godz1000LT

MANTRA ANIA
czas: 08.04.2006 1000LT
pozycja: 05 39.8'S  110 54.0'W
COG=260 SOG=6.3kn
wiatr SE 14-16kn 
silnik: 00h00min/00h50min

nadal brak kontaktu z mantr� ASI�, ale chyba wszystko u dziewczyn w porz�dku.
pozycje przysyłamy sobie mailem.
płyniemy i płyniemy... ma godz. 1000 w/g naszego GPS zostało nam do mety
1680Mm, echhh jeszcze kawał drogi!
lataj�ce ryby szalej�, codziennie znajdujemy na pokładzie kilka zdechlaków.
poprzedniej nocy na ruf� wlazła ogroooomna kałamarnica, poczekałam do rana a�
uschnie. czasem si� zastanawiam nad cho�by prowizoryczna zabudowa paw��y...

u�ciski
Ania

Marta,
rozkr�� tiktaka, który jest w stole nawigacyjnym, a przede wszystkim sprawd� kabel
antenowy, a raczej zł�cze antenowe które jest w szafce nad stołem (za GPSem),
pewnie co� si� poluzowało. mo�na si� te� pokusi� o odkr�cenie "grzybka" na koszu
rufowym.
inwerter nie działa, kiedy napi�cie na akumulatorach jest poni�ej 9-10V (je�li dobrze
pami�tam, przeczytaj w instrukcji) a je�li uruchamiasz silnik i w zasadzie w tym
samym czasie wł�czasz inwertor, to on nie ma prawa działa�, poniewa� najpierw
ładowany jest akumulator rozruchowy.
kiepsko, �e nie mamy ł�czno�ci radiowej:-(

dziewczyny, trzymajcie si�!!
Ania&Ewa



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, April 09, 2006 2:24 AM
Subject: Re: 07.04.1800LT

Hej Andrzej,
owszem, nowa słuchawka zapewne rozwi��e problem;-). Próbowałam z tymi
kabelkami, ale w instrukcji nie ma nic o kolorach i �adna z opcji nie wydala. Z
rachunku prawdopodobie�stwa wynika, �e mam małe szanse trafienia, ale b�d�
próbowa� dalej:-).
pozdrawiam
Marta



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, April 09, 2006 2:24 AM
Subject: Wielki konkurs czasoprzestrzenny

Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków do wspólnej zabawy - interaktywnego
konkursu audiotele. W naszych mailach z pozycj� podajemy hasła konkursowe. Dla
utrudnienia nie podajemy pytania konkursowego - nale�y je odgadn�� wraz z
odpowiedzi�. Piszcie do nas - wyniki konkursu podamy do wiadomo�ci publicznej,
zwyci�zca okryje si� sław�. W konkursie b�d� zmyłki, utrudnienia, podpowiedzi
prawdziwe i fałszywe i pytania dodatkowo punktowane - same jeszcze nie wiemy, co.
Słowem - sporo zabawy. Konkurs trwa czasoprzestrzennie - od dzi� do Markizów.

W dwóch wcze�niejszych mailach podały�my dwa hasła konkursowe. (To jakby�
Andrzeju si� zastanawiał, co to były za dziwne wstawki). Teraz podajemy trzy
kolejne:
Konkres Wiedenski
Koronacja Augusta III Sasa
Za króla Sasa jedz pij i popuszczaj pasa. Pytanie za dodatkowy punkt: Jaki utwór
skomponował Bach na koronacje Augusta II Sasa na króla Polski?

Dla ułatwienia: Ostatnie hasło jest na dzi�, godz. 1800. Pozostałe sami sobie
dopasujcie do pozycji.

Andrzeju, prosimy o aktualizacje konkursu na bie��co. A mo�e Ty te� we�miesz w
nim udział?

Pozdrawiamy,
Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, April 09, 2006 2:24 AM
Subject: 08.04.1800LT

> Cze��,
> z kabelkami nie wyszło:-(.
> Nasza pozycja
> 05 56,4S
> 110 33,8W
> COG 250
> SOG 4,7
> wiatr ESE 12
> silnik 0/4:15



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, April 09, 2006 4:29 AM
Subject: 08.04.2006godz1800LT

MANTRA ANIA
czas: 08.04.2006 1800LT
pozycja: 05 43.1'S  111 40.3'W
COG=253 SOG=4.3kn
wiatr SSE 10-12kn 
silnik: 00h00min/00h50min

dziewczyny,
czy te� macie tak� wieczorn� lip� wiatrow�, jest ok. 2000 zdechło nam- pełzniemy
ledwo 4kn:-((
 co słycha� u was??
 u nas wszystko ok!:-)) �adnych awarii :-(
Ania&Ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, April 09, 2006 6:05 PM
Subject: 09.042006godz1000LT

> MANTRA ANIA
> czas: 09.04.2006 1000LT
> pozycja: 05 48.6'S  112 56.1'W
> COG=250 SOG=4.7kn
> wiatr SSE 10-12kn 
> silnik: 00h00min/00h50min



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, April 09, 2006 6:08 PM
Subject: 08.04.1800+09.04.1000LT

Hej dziewczyny i chłopaki:-)

Sorki dziewczyny, zapomniałam Was wczoraj doda� do pozycji:-). Inwerter ładuje,
wszystko ok, gps wył�cza si� z powodu zakłóce� pól elektromagnetycznych i
napi�cia równie�. Rozł�czyłam go i poł�czyłam ponownie i jest spoko. Kabelki do
słuchawki próbowałam podł�czy�, ale lipa wyszła (4 ró�nokolorowe i 8 gniazdek). Z
rachunku prawdopodobie�stwa wynika, �e mam małe szanse na prawidłowa
konfiguracj�;-) a z instrukcji nie wynika nic (przynajmniej co mogłabym cho�
cz��ciowo zrozumie�;-).
Trzymajcie si� i uwa�ajcie na morskie głowonogi!
pozdrowienia
Marta Asia

08.04. 1800LT
05 56,4S
110 33,8W
COG 250
SOG 5,3kts
wiatr ESE 12kts

09.04 1000LT
05 56,5S
111 40,5W
COG 265
SOG 5.0kts
wiatr SSE 15kts
silnik 0/4:15

Władysław IV buduje Władysławowo:-)



From: "mantra ASIA"
Sent: Monday, April 10, 2006 2:12 AM
Subject: 09.04.1800LT

Hej,
nasza pozycja now:
06 04,6S
112 14,5W
COG 250
SOG 3.5-6.1kts
wiatr SE 8-25kts
silnik bz

no i gdzie ten pi�kny, równy pasat si� podział?!? Od rana po niebie goni� jakie�
w�ciekłe chmury, spod których nie�le duje. Poruszamy si� do przodu �abimi
skokami. Ju� jedziemy w sztormiakach (cztery k�piele +dwa prania wystarcz�, ju�
nam poza tym zimno!!!). A na dodatek albo nam kto� pr�d równikowy wył�czył, albo
jaki� �ółw si� podczepił i teraz rozpaczliwie wiosłuje w stron� Galapagos, bo
zdecydowanie straciły�my na pr�dko�ciach w takich samych jak poprzednio
warunkach;-).
Pozdrawiamy:-)
Marta Asia

audiotele:
po�ar Wawelu:-)



From: "MANTRA ANIA" >
Sent: Monday, April 10, 2006 5:27 AM
Subject: 09.04.2006godz1800LT

> MANTRA ANIA
> czas: 09.04.2006 1800LT
> pozycja: 05 50.7'S  113 38.2'W
> COG=270 SOG=6.8kn
> wiatr SSE 17-20kn 
> silnik: 00h00min/00h50min
>
> ha! o godz 2101 GPS wskazał 1500Mm do mety!!! :-))) ale radocha!!
> aa aa aa aa aa aa byly sobie kotki dwa:-))



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Monday, April 10, 2006 8:33 PM
Subject: 10.04.2006godz1000LT

MANTRA ANIA
czas: 10.04.2006 1000LT
pozycja: 06 03.1'S  114 57.8'W
COG=250 SOG=4.8kn
wiatr SSE 9-12n 
silnik: 00h00min/00h50min

dziewczyny! wczoraj wy- dzi� my- wła�nie sko�czyła si� mega ulewa, a wraz z ni�
koniec wiatru:-( na pocieszenie została nam fala od której mo�na zgłupie�. poza tym
oki! wczorajsze popołudniowe warunki zmusiły nas do zało�enia 2refa! Hahaha, ale
to ju� przeszło��, te� si� bezsensownie telepiemy
Ania&Ewa



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, April 11, 2006 2:25 AM
Subject: optymizm;-)

Witaj Andrzeju,

Od wczoraj n�kaj� nas nisko wisz�ce, ci��kie i czarne chmurzyska, spod których
wieje porywisty wiatr i moczy nas siek�cy deszcz:-(. Dzisiaj po południu front nas
min�ł i obecnie znajdujemy si� pomi�dzy. Niebo upstrzone jest wszelkimi rodzajami
chmur, ale na nawietrznej formuje si� kolejna porcja stratocumulusów wraz z
ci�gn�cymi si� warkoczami deszczu. Wiatr i deszcz nie s� jednak tak uci��liwe jak
fala. W tej chwili jest bardzo nieregularna, nadbiegaj�ca co rusz z boku i uderzaj�ca
biedn� Mank� w burt� a� ta podskakuje;-).
W ramach akcji cała Polska czyta dzieciom, A�ka czyta na głos "Zwariowan� łódk� "
Farleya Mowata. Je�li kto� kiedykolwiek narzekał na sw� łód� lub na pogod� to
polecam. "Radosna Przygoda miała kadłub pokryty najobrzydliwszym odcieniem
zieleni(..) przypominaj�cym obna�ony brzuch od dawna nie�yj�cego Niemca.
Pokłady tworzyły mozaik� ziej�cych pustka dziur, kawałków nieheblowanych desek,
po z�zach walały si� odpadki dorszy a bykomotor miał t� wła�ciwo��, �e jak ju� w
ko�cu zapalił, to w chwili rozruchu sam wybierał sobie kierunek ruchu i człowiek w
�aden sposób nie mógł tego przewidzie�".
Na dodatek �egluga tym "uroczym" szkunerkiem odbywa si� po wiecznie
zamglonych i zimnych wodach Nowej Funlandii. W tej sytuacji autorom nie pozostaje
nic innego ni� raczy� si� codzienn� dawk� "optymizmu" w postaci butelki rumu. Có�,
nam najwyra�niej brakuje optymizmu wła�nie;-). Za to nie ma to jak porównania w
dół, człowiekowi od razu zmienia si� perspektywa;-).
pozdrowienia
Marta



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, April 11, 2006 2:25 AM
Subject: 10.04.1000LT

Nasza pozycja

06 13,2S
113 29,7W
COG 250
SOG 5.0kts
wiatr SE 16-21kts
silnik 0/4:15

audiotele: hołd pruski

Hej Dziewczyny,
te� macie tak� hu�tawk�? Czarne chmurzyska jedna za drug�, szkwały itd. Ziutek nie
wyrabia, jedziemy na 2 refie i wi�kszo�� sterujemy r�cznie. A miało by� tak
pi�knie.........
Pozdrawiamy
Marta Asia

1800LT
niestety, nie udało nam si� poł�czy� poprzednio, mo�e teraz si� uda:-)

06 19,3S
114 08,4W
COG 250
SOG 5.5kts
wiatr SE 13-22kts
silnik bz

audiotele:
budowa ołtarza Wita Stwosza



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Tuesday, April 11, 2006 4:15 AM
Subject: 10.04.2006godz1800LT

MANTRA ANIA
czas: 10.04.2006 1800LT
pozycja: 06 09.7'S  115 39.1'W
COG=250 SOG=5.0kn
wiatr SSE 9-12n 
silnik: 00h00min/00h50min

dziewczyny, zmie�cie plizzzzz kierunek wiatru!!! my chcemy E!! południowym
wiatrom mówimy do��!!!
Marta, udało Ci si� co� zdziała� z mikrofonem od SSB? bo taka "ł�czno�� mailowa"
to lipa!
trzymajcie si�
Ania&Ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Wednesday, April 12, 2006 4:30 AM
Subject: 11.04.2006godz1000LT&11.04.2006godz1800LT

MANTRA ANIA
czas: 11.04.2006 1000LT
pozycja: 06 25.1'S  116 58.1'W
COG=250 SOG=4.5kn
wiatr ESE 8-10kn 
silnik: 00h00min/00h50min

hej dziewczyny!
no hu�tawka była �e hej! jedna z fal uderzyła z hukiem o burt�, zalała kokpit i
wyrwała z uchwytu pławk� �wietln�. szły�my na 1 refie, autopilot doskonale sobie
radził. a chmurki były, troch� spod nich powiało ale to wszystko, tylko w zasadzie
jedna przyniosła mega ulew� po której przestało wia�:-(
teraz mamy lip� wiatrow�, ledwie człapiemy si� do przodu.
trzymajcie si�
Ania&Ewa

delfinów, orek, w ogóle jakichkolwiek oznak �ycia brak na tej wodnej pustyni, nawet
wiatru brak! przez cały dzie� rozpaczliwie wiosłujemy ku uciechom portowym z
zawrotna pr�dko�ci� 4 kn:-( poł�czy� si� te� nie sposób- �adna stacja brzegowa nie
odpowiada na wołanie! haloooo!! czy kto� jeszcze �yje na ziemi??
no i tak leniwie min�ł nam kolejny dzie�- na czytaniu, jedzeniu i spaniu.
protestujemy przeciwko słabym wiatrom!
my ju� chcemy dopłyn��!

nasza pozycja:
MANTRA ANIA
czas: 11.04.2006 1800LT
pozycja: 06 32.2'S  117 33.4'W
COG=255 SOG=4.5kn
wiatr ESE 8-10kn 
silnik: 00h00min/00h50min



From: "mantra ASIA"
Sent: Wednesday, April 12, 2006 6:25 AM
Subject: 11.04 1000LT+1800LT

Hej,
nasza pozycja:
06 31,4S
115 24,4W
COG 250
SOG 4.0kts
wiatr SE 9-10kts
silnik 0/4:15

przedwczoraj sko�czył nam si� gaz! jak to dobrze, �e pomy�lały�cie na Galapagos o
uzupełnieniu jednak tych dodatkowych butli. Jaja były z odkr�ceniem. ten manolo czy
johny romero to maj� chyba imadła w r�kach. ju� my�lałam, �e b�dziemy bez gazu
jecha�. Spuchłam cała i oczy mi na wierzch wyszły przy tym odkr�caniu;-). Ale w
ko�cu, przy u�yciu niemal wszystkich dost�pnych narz�dzi (z młotkiem wł�cznie;-
).....sukces!!! i jest jajecznica na �niadanie:-). Poza tym taplamy si� znów jak korek z
oszałamiaj�ca pr�dko�ci� dochodz�c� do 4 w!!!
Pozdrawiamy
Marta Asia

audiotele:
miedzy odnowieniem Akademii Krakowskiej a bitw� pod Grunwaldem:-)

p.s. te� macie takie kłopoty z ł�czeniem si�?!? Po 30 min. prób mo�emy liczy� tylko
na pr�dko�� 200 i to po chwili i tak nas rozł�czaj�!!!!

pozycja na 1800LT
06 36,7S
115 52,0W
COG 250
SOG 4.0kts
wiatr ESE 8-9kts



From: "mantra ASIA"
Sent: Wednesday, April 12, 2006 6:25 AM
Subject: depresja + optymizm;-)

Oczywi�cie, pomyliłam si�! Przecie� tu nie ma raczej frontów:-). Po prostu dorwała
nas zwykła depresja, ale ju� jest znowu norma:-). Za to okazało si�, �e nasze dno
jest ju� tragicznie poro�ni�te tymi paskudnymi je�d�cami na gap�;-). Z dobrych 5 cm
narosło i to paskudztwo nas zwalnia;-).
Całujemy
Marta Asia
p.s. co do optymizmu;-) to radzimy sobie całkiem nie�le bez "niego", ale we� pod
uwag�, �e na okr�tach wojennych Jej Królewskiej Mo�ci miałby� ju� dawno bunt na
pokładzie;-).
Buziaki
M&A



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Wednesday, April 12, 2006 6:38 PM
Subject: 12.04.2006godz1000LT

MANTRA ANIA
czas: 12.04.2006 1000LT
pozycja: 06 47.6'S  119 09.3'W
COG=255 SOG=6.5kn
wiatr ESE 14-16kn 
silnik: 00h00min/00h50min
 
wreszcie ruszyły�my!!! ale radocha!
u nas wszystko oki:-)  nie mamy waszych pozycji od przeszło doby:-( je�li nie
mo�ecie si� poł�czy� o 1000 to próbujecie te� w ci�gu dnia, ok 1300 jest rewelacja
ł�czno�ciowa (przynajmniej do wczoraj tak było)

trzymajacie si�
Ania&Ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, April 13, 2006 6:01 AM
Subject: 12.04.2006godz1800LT

MANTRA ANIA
czas: 12.04.2006 1800LT
pozycja: 06 56.8'S  120 00.4'W
COG=250 SOG=5.5kn
wiatr ESE 14-16kn 
silnik: 00h00min/00h50min

dzisiaj całkiem fajnie nam wieje
nawet raz zanotowałam zej�cie z fali powy�ej 10 w :))

jadły�my dzisiaj nale�niki, ja robiłam, nawet lubi� robi� nale�niki
troch� czasu to zajmuje, co tutaj jest du�ym atutem :))
najpierw jadły�my je z d�emem
na kolacje ania zrobiła do nich farsz z chili ... mniam :))

wiec u nas wszystko oki:-) 
nie mamy waszej pozycji z dzisiaj z 1000 , pewnie nie mogły�cie si� poł�czy� ??

pozdrawiamy
Ania&Ewa



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, April 13, 2006 2:12 PM
Subject: 12.04. 1000LT

Hej:-)

pozycja:
06 51,2S
117 05,1W
COG 250
SOG 5.0kts
wiatr SE 12kts
silnik 0/4:15

Cze�� Dziewczyny:-)
niestety nie udało mi si� jak dot�d naprawi� słuchawki:-(. Brakuje nadawania i za
choler� nie wiem, co z tym fantem dalej zrobi�. Prze�wiczyłam wszystkie dost�pne
opcje;-). Jeszcze powalcz� z lutownic� i resztkami wtyczki z pinami, mo�e si� uda?.
Fajnie byłoby usłysze� jaki� odgłos �ywych istot w tym martwym otoczeniu;-).
Pogoda si� wyklarowała na razie:-) ale i tak jedziemy wolniej ni� przedtem. Te�
macie to cholerne towarzystwo w postaci dywanu pod dnem? To dziadostwo na
dodatek trzyma si� jak diabli:-).
Pozdrawiamy, um�czone upałem:-)
Marta Asia

audiotele:
zjednoczenie Polski przez Łokietka po rozbiciu dzielnicowym

p.s. sorry, ale nie mo�emy si� poł�czy�:-(.

1800LT
06 59,3S
117 45,0W
COG 250
SOG 5.0kts
wiatr ESE 12kts

audiotele:
Trzeci najazd tatarski:-)



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, April 13, 2006 2:12 PM
Subject: Półmetek

Witaj Andrzeju,
dzi� s� moje urodziny:-). Gdzie� na Pacyfiku....Dzi� te� jest dzie�, w którym Gagarin
wyruszył na podbój przestrzeni mi�dzyplanetarnej:-). Troch� czuje si� jakbym te�
przemierzała jak�� nierzeczywist� przestrze�....W ko�cu jestem dokładnie w
�rodku.....Nigdzie. Jak tu jest?
Pewien mój znajomy, który usilnie uczył si� sztuki medytacji, zapytał kiedy� swego
nauczyciela: "jak Wy mo�ecie mie� tyle cierpliwo�ci, �eby tak po prostu siedzie� i
jeszcze do tego o niczym nie my�le�?". Mnich odpowiedział mu pytaniem na pytanie:
"A jak Wy mo�ecie mie� tyle cierpliwo�ci, �eby zawsze by� gdzie indziej ni�
jeste�cie? - snu� scenariusze przyszło�ci albo rozpami�tywa� si� w przeszło�ci?".
No wiec jestem tu, gdzie jestem. Le��, gapi�c si� na chmury przybieraj�ce coraz to
nowe kształty i kolory z upływem dnia, a gdy nadchodzi noc obserwuj� gwiazdy,
pian� tocz�c� si� wzdłu� burt i połyskuj�cy, fosforyzuj�cy kilwater. To wspaniale
uczucie moc tak sobie po prostu poby�:-).
Dzi�ki Andrzej za najpi�kniejszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałam:-).

p.s. dzi� s� te�, o ile dobrze pami�tam, urodziny Nataszy Caban. Jestem
przekonana, �e jej marzenia si� spełni� i trzymam kciuki za powodzenie:-).

�ciskam
Marta



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, April 13, 2006 7:13 PM
Subject: 13.04.2006godz1000

MANTRA ANIA
czas: 13.04.2006 1000LT
pozycja: 06 59.9'S  121 23.8'W
COG=260 SOG=3.8kn
wiatr ESE 8-10kn 
silnik: 00h00min/00h50min

dziewczyny?
czy te� macie tak� lip� wiatrow�?? wczoraj jak sko�czyło wia� koło 1900 tak do dzi�
nic...wleczemy si� jak �ółwiki z Galapagos:-(
b�dziecie robiły pisanki na �wi�ta?:-))
trzymajcie si�
Ania&Ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, April 14, 2006 5:04 AM
Subject: 13.04.2006godz1800LT

MANTRA ANIA
czas: 13.04.2006 1800LT
pozycja: 07 02.1'S  121 56.9'W
COG=255 SOG=4.2kn
wiatr SSE 8-10kn 
silnik: 00h00min/00h50min

aaaa!! lipy wiatrowej ci�g dalszy!!! ju� tylko dryfujemy bez �agli:-( nic �adnego wiatru!
kto ukradł pasacik??? tylko morza szum ptaków �piew i delfinki hihihi:-)) i mnóstwo
czarnych cumulusów wokoło
mo�e kiedy� ruszymy...

Ania&Ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, April 14, 2006 8:15 PM
Subject: 14.04.2006godz1000LT

MANTRA ANIA
czas: 14.04.2006 1000LT
pozycja: 07 16.6'S  122 47.2'W
COG=257 SOG=5.2kn
wiatr SSE 18kn 
silnik: 00h00min/00h50min

za nami noc koszmar- tłukły�my si� na fali do 0400 rano- wiatru nic, a troszk�!!
nareszcie płyniemy!! O godz. 0045LT nasz GPS pokazał 1000Mm do ko�ca!!  tez
miały�cie tak� koszmarn� noc? wokół nas ciemne cumulusy z których od czasu do
czasu co� powiało i to wszystko. ale burze to widziałam przepi�kn� brrrr!!!
niesamowite- raz po raz ciemne niebo rozbłyskało  tysi�cem �wiateł.
co u was słycha�? lipa bez ł�czno�ci radiowej:-((
trzymajcie si�
Ania&Ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Saturday, April 15, 2006 5:03 AM
Subject: 14.04.2006godz1800

MANTRA ANIA
czas: 14.04.2006 1800LT
pozycja: 07 24.3'S  123 31.4'W
COG=265 SOG=6.5kn
wiatr ESE 18-20kn 
silnik: 00h00min/00h50min

dziewczyny!
od 2 dni nie mamy waszej pozycji- co to ma znaczy�? ci�gły brak poł�czenia jest
kiepsk� i �ałosn� wymówk�- ja ł�cz� si� kilka razy na dob� i nie mam z tym
problemów. Je�li nie chcecie �eby�my znały wasza pozycj�- ok! przynajmniej
przestaniemy si� zastanawia� dlaczego nic od was nie ma.
to wam powinno zale�e� aby�my znały wasza aktualna poz.- bez ssb nie macie w
zasadzie kontaktu ani tym bardziej ł�czno�ci w niebezpiecze�stwie. dziwi nas wasza
ignorancja, lekkomy�lno�� i brak wyobra�ni.

Ania&Ewa



From: "mantra ASIA"
Sent: Saturday, April 15, 2006 11:19 PM
Subject: 13.04.1000LT

Witajcie Kochani,
niestety mamy spore kłopoty z ł�czeniem si�. Albo stacje nie odpowiadaj� albo
pr�dko�� jest bardzo mała. Ostatnia poczt� posyłały�my z pr�dko�ci� 200 (jedyna
jak� oferuj�:-() i wczoraj odmówili nam ju� poł�czenia ze wzgl�du na przekroczenie
limitu czasu. W ka�dym razie próbujemy (w ro�nym czasie i przez ro�ne stacje, mo�e
si� uda).
Nasza aktualna pozycja

07 25,5S
119 0,6W
COG 250
SOG 4.8
wiatr ESE 12kts
silnik 0/4:15

nie udało si�:-(
1800LT
07 32,6S
119 33,5W
COG 250
SOG 4.7kts
wiatr ESE 12kts

14.04 1000LT
07 37,0S
120 39,0W
COG 250
SOG 4,8
wiatr SE 14
silnik bz

1800LT
07 42,9S
121 16,0W
COG 260
SOG 5,5
wiatr ESE 15

15.04 1000LT
07 45,1S
122 38,9W
COG 260
SOG 5,5
wiatr ESE 16-17
silnik bz



Chrzest Polski

�adna ze stacji nie odpowiada:-( Nie wiem czy to dojdzie, nie mamy w zasadzie
�adnej ł�czno�ci:-(
bardzo samotne i smutne:-(
Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Monday, April 17, 2006 2:14 AM
Subject: 15.04 1800LT

Próba ł�czno�ci:-)
aktualna pozycja:
07 45,0S
123 23,6W
COG 265
SOG 5,8
wiatr E 16-18kts

nie odebrały�my �adnej poczty bo mamy full, a z t� pr�dko�ci� przekazu zajmie to
jakie� dwa lata �wietlne;-). U Was i Dziewczyn mamy nadzieje wszystko gra,
pozdrawiamy
Marta Asia
p.s. nie ukrywamy, �e cudownie byłoby usłysze� Twoj jak�e wspaniały głos Andrzeju,
np. w słuchawce telefonu sat.;-) a nie bawi� si� w t� ciuciubabk�;-) z sailmailem

buziaki wesołe
M&A

oczywi�cie nici:-(

16.04 1000LT

07 49,5S
124 54,9W
COG 265
SOG 5,5
wiatr ESE 14-15
silnik bz

odmawiaj� nam poł�czenia ze wzgl�du na przekroczenie czasu a przecie� w ogóle
nie udało nam si� poł�czy�!!! Czy oni licz� próby poł�czenia te�?!?!?

Zdrowych, Wesołych �wi�t i Smacznego Jaja:-) My ju� nasze misternie wyskrobane
a wcze�niej wygotowane w łupinach cebuli jajeczka pochłon�ły�my z Asi� w
towarzystwie Neptuna:-).
Pozdrawiamy
Marta Asia

1800LT
07 56,7S
125 37,7W
COG 250
SOG 5.0
wiatr ESE 11kts



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Monday, April 17, 2006 3:58 AM
Subject: 16.04.2006godz1800LT

 MANTRA ANIA
 czas: 16.04.2006 1800LT
 pozycja: 08 08.1'S  127 56.1'W
 COG=247 SOG=6.0kn
 wiatr ESE 15kn 
 silnik: 00h00min/00h50min

 Andrzeju,
 płyniemy sobie, �wi�ta mamy na pełnym oceanie
 to moje drugie z kolei �wi�ta wielkanocne w morzu

 dzisiaj miały�my jajka wielkanocne
 prawdziwe, a nie z proszku :))
 pomalowałam je sposobem cebulowym :-)
 po�wi�ciłam wod� z oceanu i sobie zjadły�my z ani�

 wszystko u nas dobrze,
 czasem wi�cej wieje, czasem mniej
 czasem du�a fala, czasem mała
 tylko �e ju� mi si� dłu�y to płyni�cie
 ksi��ki si� ko�cz� :))
 ale przed nami coraz bli�ej Markizy
 i wreszcie �wie�e jedzenie !!! a nie tylko puszki :))

 pozdrawiamy �wi�tecznie
 ania&ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Tuesday, April 18, 2006 4:25 AM
Subject: 17.04.2006godz1800LT

MANTRA ANIA
czas: 17.04.2006 1800LT
pozycja: 08 51.6'S  130 17.0'W
COG=250 SOG=5.4kn
wiatr ENE 13-15kn 
silnik: 00h00min/00h50min

o godz. 21:42LT GPS wy�wietlił 500Mm:-))) zaczyna si� te� pojawia� ETA:-)) znaczy-
zbli�amy si� do celu!



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Wednesday, April 19, 2006 6:32 AM
Subject: 18.04.2006godz1800LT

MANTRA ANIA
czas: 18.04.2006 1800LT
pozycja: 09 03.8'S  132 16.9'W
COG=266 SOG=4.6kn
wiatr ENE 11kn 
silnik: 00h00min/00h50min

cze�� dziewczyny,
macie problemy z sail-mailem
mo�e nie uaktualniły�cie waszej pozycji w sail-mailu ?
i dlatego macie dost�pne nie najbli�sze stacje brzegowe ?
pisz� tak na wszelki wypadek, bo t� pozycj� trzeba uaktualnia� samemu r�cznie
mo�e to wiecie, a je�eli nie ... to ju� wiecie teraz :))
to mo�e b�dzie łatwiej z poł�czeniami
u nas ro�nie to bywa, raz si� szybko ł�czymy, raz wolniej, ale mamy pr�dko�ci 1400,
2800, 3200
ł�czymy si� w ro�nych godzinach, jak w dzie� kiepsko, to wtedy próbujemy w nocy, i
jako� to idzie ...

oj, szkoda ze nie mamy ł�czno�ci, mam nadzieje ze na markizach co� si� da na to
zaradzi�
Ania widziała dzisiaj około 1100 LT statek
a jeszcze z tym czasem lokalnym ... ju� �wita u nas około 0830 bo nadal mamy UTC-
6 ...
a powinny�my ju� mie� pewnie UTC-9 :)))
ale to ju� zmienimy chyba na markizach ,
a wy jaki macie czas lokalny ??
do zobaczenia niebawem, Ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, April 20, 2006 4:33 AM
Subject: 19.04.2006godz1800LT

MANTRA ANIA
czas: 19.04.2006 1800LT
pozycja: 09 04.3'S  134 24.6'W
COG=248 SOG=5.5kn
wiatr E 18-20kn 
silnik: 00h00min/00h50min

witajcie,
�wi�ta, �wi�ta i po �wi�tach
nam ju� niewiele drogi zostało
i znowu b�d� �wi�ta - czyli l�d wreszcie
i spacer, i �wie�e jedzonko, i w ogóle super :))

a u Was na dalekim ladzie weekend majowy si� zbli�a
na pewno jakie� ciekawe plany .... zazdroszcz� ... bo u nas tylko morze i morze :))
teskni� za odmian� ... ju� niedługo ..

pozdrawiamy,
ewa&ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, April 20, 2006 6:49 PM
Subject: 20.04.2006godz1000LT

 MANTRA ANIA
 czas: 20.04.2006 1000LT
 pozycja: 09 13.7'S  135 54.8'W
 COG=252 SOG=5.9kn
 wiatr ESE 15-17kn 
 silnik: 00h00min/00h50min

 dziewczyny, odezwijcie si�. od 2 dni nie mamy od was �adnych wiadomo�ci!



From: "mantra ASIA"
Sent: Friday, April 21, 2006 3:35 AM
Subject: 17.04+18.04+19.04+20.04

08 24,8S
126 49,6W
COG 240
SOG 5.9
wiatr E 12-14
silnik 0/4:15

1800
08 36,5S
127 29,0W
COG 240
SOG 5.5kts
wiatr ESE 12-19kts

p.s. 1 złapałam tu�czyka!!!! wła�nie si� sma�y:-)
p.s. 2 w dalszym ci�gu stacje nie odpowiadaj�:-(

18.04 1000LT
09 08,6S
128 26,5W
COG 250
SOG 5.0
wiatr ESE 15kts
silnik 0/4:15

wczoraj, jak w ko�cu udało si� poł�czy� ze stacj� to....rozł�czyli nas odmawiaj�c
poł�czenia!!! znowu......
dzi� to samo- connection refused:-(

1800LT
09 16,7S
129 03,1W
COG 250
SOG 5.5kts
wiatr ESE 15kts

19.04 1000LT
09 28,3S
130 19,8W
COG 255
SOG 5.0
wiatr ESE 15kts
silnik 0/4:15

trzeci dzie� odmawiaj� nam dost�pu:-( a nie udało nam si� nic wysła� ani odebra�.
Czy kto� si� do cholery pod nas podszywa?!?!?!



1800LT
09 31,8S
130 59,6W
COG 260
SOG 5.0kts
wiatr ESE 14kts

20.04 1000LT
09 36,7S
132 18,5W
COG 255
SOG 5.0kts
wiatr ESE 14-15kts

1800LT

Mamy po dziurki w nosie tej bezustannej walki. Nie wiemy, co jest przyczyna tego, �e
�adna ze stacji nie odpowiada albo odmawia poł�czenia. Poza tym nie jemy ju� nic
na ciepło, bo elektrozawór si� spalił!!! Jest po prostu cudownie!!!!!!



From: "MANTRA ANIA"
 Sent: Friday, April 21, 2006 5:00 AM
Subject: 20.04.2006godz1800LT

 MANTRA ANIA
 czas: 20.04.2006 1800LT
 pozycja: 09 18.0'S  136 41.6'W
 COG=242 SOG=3.9kn
 wiatr ESE 7kn 
 silnik: 00h00min/00h50min

 witam,
 urwał nam si� drugi bolec, za pomoc� którego autopilot mocowany jest do rumpla
 ostał nam si� teraz ino jeden ... :((
 b�dziemy na markizach szuka� jakiego� spawacza ...
 bo sterowa� r�cznie ??? brrr!!!! na pohybel :))

 pozdrawiamy,
 ewa&ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, April 21, 2006 6:36 PM
Subject: 21.04.2006godz1000LT

 MANTRA ANIA
 czas: 21.04.2006 1000LT
 pozycja: 09 32.1'S  138 00.8'W
 COG=245 SOG=5.9kn
 wiatr ESE 10-13kn 
 silnik: 00h00min/00h50min

 ostatnie mile, a tu ani pół jachtu, ukaefka nadal milczy :-(
 hihihihi czy my dobrze płyniemy;-)



From: "mantra ASIA"
Sent: Saturday, April 22, 2006 3:35 AM
Subject: 21.04 1000+1800LT

09 43,7S
134 09,1W
COG 265
SOG 4.5
wiatr ESE 10-1kts
silnik 0/4:15

1800LT
09 43,5S
134 41,8W
COG 270
SOG 3-4kts
wiatr E 5-8kts

Drogi Andrzeju,
nas brak ł�czno�ci nie przera�a (niedobrze by było dopu�ci� do siebie takie uczucie
w naszym poło�eniu:-) ale na pewno dosy� przygn�bia.

Post�pujemy według wszelkich procedur. Od pocz�tku dostosowuj� pozycje
wzgl�dem stacji brzegowych, zwracam uwag� na propagacje, ł�cz� si� w ro�nym
czasie (przerobiłam ju� cał� dob� w t� i z powrotem) i 9 prób na 10 ko�czy si�
brakiem odpowiedzi od jakiejkolwiek stacji. Niektóre poł�czenia s� zrywane po kilku
minutach a pojedyncze si� udaj� (pod warunkiem, �e nie odmówi� nam dost�pu a
nijak nie wychodzi za ostatni tydzie� 90min.)

Szczerze mówi�c, nie wiem, w czym le�y problem i upatruj� go chyba w samym
odbiorniku. Dziewczyny ł�cz� si� przecie� bez problemu i to na du�ych
pr�dko�ciach. My wczoraj ujrzały�my przez moment oszałamiaj�c� pr�dko�� 600!!!.

Co si� tyczy elektromagnesu, to nie wiem czy nie sfajczył si� tak�e z powodu ssb.
Autopilot zawsze fisiuje a wczoraj, kiedy kuchenka zgasła a Asia próbowała j�
odpali�, poczuły�my nagle sw�d palonej gumy. Przestraszyłam si� nie na �arty jak
Asia, która poszła zakr�ci� butl� zawołała, �e wydobywa si� stamt�d dym.
Elektrozawór był osmalony i troch� laminatu równie� i tyle. Mo�e podziałały na niego
te dzikie pola wysyłane podczas transmisji ssb???

Przywie� prosz�, je�li mo�esz na Tahiti dwa kondensatory (jeden o pojemno�ci około
100 nF (nano faradów), drugi o poj. około kilkunastu pF (piko faradów) i dławik
przeciwzakłóceniowy (mały pr�cik ferrytowy z nawini�t� na nim ceweczk�). Mo�e
uda si� jako� temu zaradzi�.....
Poza tym wleczemy si� od wczoraj tragicznie......Markizy zamiast przybli�a� si�
oddalaj�......Dziewczyny pewnie ju� prawie na redzie........ech, �y�� takaja;-).
M&A



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Saturday, April 22, 2006 7:49 AM
Subject: 21.04.2006godz1800&meta:-)

MANTRA ANIA
czas: 21.04.2006 1800LT
pozycja: 09 40.0'S  138 37.7'W
COG=237 SOG=4.4kn
wiatr E 8kn 
silnik: 00h00min/00h50min

zdechło!!! wleczemy si� na motyla max 5kn:-( co za pech! ale wytrwale d��ymy do
celu
o 1619LT zobaczyły�my l�d tzn hihihi wysp�
no i wreszcie o godz. 2210LT dnia 21.04 przekroczyły�my lini� mety! nie było łatwo
pod pr�d posuwały�my si� czasem ledwo 2.5kn:-( ostatnie mile straaaaasznie si�
przez to dłu�yły.
u nas wszystko ok:-))
do zatoki zostało nam ok 10Mm i znowu wej�cie nocne (jak przewa�nie) spokojnie i
cicho, fala niewielka...
hihihi a tu uciechy portowe czekaj�:-))))
Ania&Ewa

dziewczyny

my�l� ze zaszło totalne nieporozumienie
w �adnym razie nie my�limy ,�e brak ł�czno�ci z Waszej strony to co� innego ni� po
prostu problemy z sail mailem
najgorsze to to, �e w sumie nikt z nas nie wie co jest z nim nie tak
gosia te� miała problemy ... ale nie a� takie du�e ...
umówiłam si� na kontakt z koleg�, który si� zna na tych sprawach, zobaczymy co z
tego wyniknie

co do kuchenki, podobno gosia tez miała problemy
i okazało si�, �e to styki przy butli
trzeba je było wyczy�ci� płynem wd, czy jakim� innym tłustym
podobno wy na łajbie macie jaki� płyn do takich kabelków z pr�dem ...
mo�e spróbujcie ? tak pisze na wszelki wypadek
a mo�e mo�na to obej�� i podł�czy� w�� bez tego zapalnika elektrycznego od razu
do kuchenki ?

acha, my mijały�my met� około godz. 22 czasu galapagoskiego
i napotkały�my silny pr�d przeciwny
nie�le wieje a miały�my po około 0,5  ; 1 ;   2 w�zły pr�dko�ci
ale dało si� płyn�� do przodu :))
teraz ju� wzdłu� południowego brzegu płyniemy do atuona
z pr�dko�ci� około 3 w�złów

jak ju� b�dziecie w zasi�gu ukf, to dajcie zna�, �e przybywacie
w nocy b�dziemy nasłuchiwa� na k16



w dzie�, jak si� nie b�dziemy odzywa�, to mo�emy by� w miesicie

przybywajcie szybciutko i bezpiecznie
pozdrawiam, Ewa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, April 23, 2006 10:19 AM
Subject: markizy

Witaj Andrzeju!
oj, ciasno w tej zatoczce,(jachty stoj� niemal�e burta w burt�, dost�pna jest północna
połowa zatoki oznaczona 2 dziennymi znakami) rozkołys jest, przybój uderzaj�cy o
przybrze�ne skałki równie�. stoimy na 2 kowt. inaczej nie da rady – próbowały�my-
kl�ska (pr�d!!)jak zreszt� wszystkie pozostałe jachty.
(napisałam do dziewczyn �eby przygotowały kotw. z rufy- my�my si� w nocy kr�ciły
jak wariatki w kółko- i uwa�ały na oznakowanie)

jaki teraz jest pływ? potrzebujemy kierunki i pr�dko�ci pr�dów na najbli�sze tygodnie,
porty standardowe, doł�czone, godz. niskiej i wysokiej wody na poszczególne dni,
potrzebne nam kompletne tabl. pływów. je�li b�dzie gdzie� mo�liwo��
zakupu/skopiowania, to kupimy/skopiujemy, o ile uda si� nam odzyska� po�art�
przez bankomat kart� (pierwszy raz mi si� to zdarzyło!) ale to dopiero w
poniedziałek, to samo dotyczy odprawy- w weekend wszystko zamkni�te.

co z Magd� R.? bardzo chciałabym z ni� popłyn��! ona teraz prawdopodobnie płynie
na Bahamy i chce (podobnie jak i ja) wiedzie�, czy płynie.

były�my z Ew� w Atuona -niezła metropolia hihihihi:-)) oczywi�cie skorzystały�my z
"taxi" tzn. hop na pak� lokalnej półci��arówki i do stolicy:-)

na brzegu jest no hmm... prysznic?? tak to mo�na nazwa�:-)) jest równie� co� w
rodzaju pomostu-chyba troch� przesadziłam z tym pomostem (betonowe to jest) dla
dinghy, ale przybój jest taki, �e przy odrobinie szcz��cia mo�na z fal� na niego
wjecha�;-)
mo�liwe, �e uda  si� zorganizowa� spawacza nierdzewki, gorzej mo�e by� z
miejscem do cumowania (keja na planach zatoki faktycznie nie istnieje) i pr�dem, ale
to te� w poniedziałek.

baardzo mi si� tu podoba! Karaiby si� chowaj�... spotykam "starych" znajomych...
mały ten �wiatek!
ciemno, kto� ukradł Ksi��yc, id� spa�
Ania



  From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, April 23, 2006 3:53 AM
Subject: 22.04 1000LT

pozycja
09 41,3S
135 37,0W
COG 270
SOG 3.5
wiatr ESE 5-10kts
silnik 0/4:15

Kochany Andrzeju,
cieszy nas ogromnie, �e przysporzyły�my Ci tyle rado�ci mailem;-). Jednocze�nie
�ałujemy, �e awaria popsuła nam i Tobie humor zapewne. Otó�, elektrozawór na
pewno si� sfajczył, po prostu jest stopiony na skutek zwarcia w instalacji. Nie bardzo
wiem jak go teraz "otworzy�" ani tym bardziej omin��, skoro jest zamocowany za
reduktorem. Jakie� sugestie, please...(mo�e Dziewczyny co� wymy�licie?....).
My si� tłuczemy (w nocy ZERO wiatru!!!) a wizja Markizów ci�gle si� oddala.......z
kolei sailmail chyba znowu działa (nie chce zapeszy�, ale wczoraj było 1400!!!! przez
połow� transmisji:-). Zupełnie niezrozumiale- w instrukcji jest napisane, �e w morzu
powinno by� lepiej ni� w bezpo�redniej blisko�ci l�du a u nas wydaje si� by�
dokładnie na odwrót:-).
Có�, zipiemy dalej w tym �limaczym tempie......pozdrawiamy.
Marta Asia

no i si� nie udało, mo�e teraz.....

1800LT
09 41,4S
136 09,4W
COG 270
SOG 3.7kts
wiatr ESE 8-10kts

Markizy???? Markizy to my sobie jemy w postaci ciastek a te prawdziwe? Nie wiem,
czy w ogóle gdzie� istniej�.....ech wleczemy si� niemiłosiernie.
M&A



From: "mantra ASIA"
Sent: Monday, April 24, 2006 3:35 AM
Subject: 23.04 1000LT

Koszmar!!! Wleczemy si� 3kn!!!od trzech dni praktycznie zero wiatru!!! Jak na zło��,
teraz kiedy jeste�my tak blisko!!! To jaki� horror;-)..............

pozycja
09 41,8S
137 03,8W
COG 270
SOG 3.0kts
wiatr ESE 4-7kts
silnik 0/4:15

Dziewczyny tam ju� pewnie zimne piwko wci�gaj� z Francuzikami,
ech........niedoczekanie nasze.......;-)

1800LT

09 42,7S
137 35,4W
COG 270
SOG 5.0
wiatr ESE 2-6kts
silnik 5:30/9:45

nie wieje nic, absolutnie nic!!! Jak pech, to pech....... uch, kawy by�my si� napiły........



From: "mantra ASIA"
Sent: Wednesday, April 26, 2006 7:27 AM
Subject: 24.04 1000LT

Hej Kochani,
chyba si� w�ciekn�. Wiatru ni chu chu a na silniku (3 tys.obr.) jedziemy 4-4.5kn pod
pr�d!!!! Jeszcze 30nm do Atuony, oszale� mo�na, kiedy to si� sko�czy?!?!?!?!
Z gazem to nie tak hop-siup. Reduktor przymocowany a elektrozawór jest za
reduktorem, wi�c �eby go omin�� trzeba równie� omin�� reduktor! Albo odkr�ci�
reduktor od �cianki albo domontowa� jak�� rurk� w przerwie po elektrozaworze, no
nie wiem....

pozycja
09 45,2S
138 29,4W
COG 260
SOG 4.0
wiatr ESE 3-5kn
silnik 3:00/12:45

1400 META!!!! nareszcie na psa urok:-) jeszcze 12nm do celu (zimne piwko, ciepłe
�arcie, mmm......)

1800LT kotwica w zatoce Tahauku, Atuona, Hiva Oa, Markizy, vivre la France!!!!

Tu jest cudownie!!! Kolorowo od kwiatów hibiskusa i wzorzystych tkanin �licznych
tutejszych kobiet, przebogatej zieleni, szmaragdu wody w zatoce, chmur otulaj�cych
szczyty wulkanu, mieni�cych si� barwami teczy...... ech, no Raj po prostu!!!



 From: "MANTRA ANIA"
Sent: Tuesday, April 25, 2006 8:42 AM
Subject: tu mantra ania w imieniu mantry asi

Andrzeju,

Mantra Asia dzisiaj o godzinie 1400 LT przeszła lini� mety
Dziewczyny w całym rejsie szły na silniku 16h45min

I ju� jeste�my w dwie łódeczki na kotwicowisku
Zjadły�my wspólne jedzonko, które my przygotowały�my
Dziewczyny jadły pierwszy ciepły posiłek od kilku dni
Wymieniły�my si� wra�eniami i opowie�ciami z rejsiku, było b. fajnie
Teraz jeszcze kilka dni zostaniemy na Markizach Południowych
Potem na Północne i jeszcze potem w kierunku Tahiti

Pozdrawiamy z Mantry Ani i Mantry Asi

Ewa


