
Jednym z udogodnie� technicznych na jachtach „mantra ANIA” i „mantra ASIA” 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 „mantry ANI” s�
napisane niebiesk� czcionk� a z „mantry ASI” czerwon�.



 
From: Gosia Talar
Sent: Monday, November 14, 2005 3:49 AM

Kochani!!!
 
Jasny gwint! Jak tu zimno!!!
Wła�nie dojechałam do domku, jakie� 0,5h temu. Szron za oknem, na termometrze -1C!!! A wy na pewno w
krótkich r�kawkach... A do tego w samochodzie padło ogrzewanie!!!
 
I jaka� pora�ka!!!! Kaktusy moje zostawiłam na jachcie!!! To jest dopiero pech! Asia chyba si� ju� zapłakała... -
Ania i Agatka! Julek! Wojtek! - nie pozwolicie wywali� ich Asi za burt�!! Dajcie Grzesiowi i niech przywiezie
do PL, AA wy�le dla mojej Mamy!!
 
Wiecie, ze ju� od paru tygodni w kominku Rodzice moi pala... Jeszcze my z AA na lotnisku chodzili�my w
krótkich r�kawkach, a reszta...???!!! Jakie� kurtki, ko�uchy, czapki i szaliki...., - Po prostu zima... Jak jechałam
na Karaiby z zimna st�d - to lepiej. W ogóle lepiej jak wyje�d�asz z zimnego w ciepłe, ale odwrotnie... Ciekawe,
jak mina mi kolejne dni... hihi
 
No nic to! Trzymajcie si� tam dzielnie, t�sknijcie za mn� niezmiernie :-)) i trzymajcie kciuki za egzamin.
�ciskam mocno!!
 
Gosia



From: Gosia Talar
Sent: Wednesday, November 16, 2005 2:14 PM
Subject: z PL :-)

Ahoj!
 
Zimno w tej PL - ale si� ciesz�. Sporo spraw udało mi si� ju� załatwi�. Mało czasu na wszystko....
Jutro na noc jad� do Gdyni, pojutrze egz. ustne i rozbójnik w sobot�. Poci�g z Gdyni mam jako� o 1800 o jestem
po 2300 w Szczecinie. Na wcze�niejszy si� nie załapie, a nast�pny - b�dzie za pó�no. Moja siostra te� b�dzie na
egzaminie, zdaje na morsa. Mo�e po�yczymy samochód i razem przyjedziemy do Szczecina, �eby AA mógł
porozmawia� z moj� siostr�...
Magda JEST ZDECYDOWANA!!! Teraz to za pó�no ju� na Kanary, ale od Karaibów chce bardzo i
chciałabym, �eby pojechała i wtedy zostanie do ko�ca Panamy, a nie do pocz�tku, jak wcze�niej rozmawiali�cie.
Asia i tak chce zej�� i prosiła mnie, �ebym znalazła kogo� na jej miejsce, ona przy najbli�szej okazji schodzi.
Dla mnie jest to osoba bardzo sympatyczna.
Jak nie damy rady załatwi� samochodu - to Magda przyjedzie do Szczecina w kilka dni po egzaminie. To si�
jeszcze dogadacie.
 
A z rzeczy, które trzeba by jeszcze kupi�, które mog� wzi�� ze sob� (poza autopilotami i innymi, które ju�
pewnie przygotowali�cie):
1. przetwornica do zasilania komputera z 12V (skoro inwerter �re tyle pr�du, poza tym wytwarza tak
niesamowite pole magnetyczne - ta przetwornica na 12V mo�e bardzo pomoc. To koszt ok. 100zl - tyle ze trzeba
odpowiedni� ko�cówk� do komputera... Ludzie z s/y Panoramy, która popłyn�ła dookoła Ameryki Południowej
- bardzo sobie chwalili takie rozwi�zanie)
2. co z komputerem w ogóle? nic si� do mnie Andrzeju nie odzywasz :-(
-kom mam ju� sprawna, tyle, �e nie mog� odzyska� nr telefonów.
3. Czy ten tel. satelitarny jest w Irydium? Ma przystawk�, �eby było poł�czenie z Internetem? Nie wiesz, czy
dziewczyny wysłały maila z adresem, �eby mógł sprzedawca telefonu go wysła�??
4. myszki do kompa - najlepiej usb, �eby nie było cyrków, jak poprzednio
5. jak w ogóle im idzie tam na Kanarach? W ogóle si� nie odzywaj�, a ja nie mam nr telefonów do nikogo :-(
 
Widziałam si� z AP, przesympatyczna osoba i �wietna �eglarka. Jest bardzo zainteresowana doł�czeniem gdzie�
tam, np. w Panamie, albo z Australii. Jest jeszcze kilka innych dziewczyn. B�d� si� zgłaszały :-)
 
Co mi przyjdzie do głowy - b�d� jeszcze pisa�!
 
Pzdr
 
Gosia



From: Gosia Talar
Sent: Thursday, November 17, 2005 12:38 PM
Subject: :-)

Wiesz, ciesz� si� niesamowicie, ze Madzia płynie. Ciekawe, jak to dalej b�dzie... w sumie nigdy tylko we 2 na
jachcie nie były�my...
No nic to, tutaj podaje Ci dane Magdy:
 
Moje ubezpieczenie chyba te� trzeba ju� przedłu�y� :-))
 
W zał. - Magdy CV i zdj�cia, jakie znalazłam, pewnie niekompletne, bo brak tegorocznego sezonu, ale tam jest
sporo.
Czy co� jeszcze Andrzeju potrzebujesz?



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, November 18, 2005 6:44 PM
Subject: Re: rozkład jazdy

hejkum:)
to jest tak, �e do mnie si� nie dodzwonisz, bo mam całe 80gr moim simplusie, wi�c kontaktu ze �wiatem droga
komórkow� brak;) a Ania te� co� miała nie tak z komórkiem.

hmm mam si� przesi���? bardzo ch�tnie, mo�e pod okiem Gosi nabior� wi�kszej wprawy i b�d� wi�cej wiedzie�
i umie�.:)) w ko�cu o to chodzi.(i zale�y od ch�ci dwóch osób, a nie tylko jednej przecie�). Swoj� drog�
zastanawiam si�, co tak wpłyn�ło na t� decyzj� - moje marudliwe maile, czy inne czynniki, lot z Gosi�? czy
moje beznadziejne pływanie po 2 miesi�cach? cho� z drugiej strony głupio mi, bo to wygl�da tak, jakbym
chciała �eby A�ka jechała a tak nie jest, skoro zaraz po tym jak schodzi z jachtu, ja na niego wła��. (ech, na moje
szcz��cie ja smsów nie mog� wysyła�;)

Ania z Julkiem pojechali po przesyłk�, która pono� dotarła, Wiola do ogrodu (ja ju� jeden widziałam) Grze�
ci�gle z mantr�_A�k� walczy, u nas te�, a ja tu my�l�, �e skoro tak gor�co, to mo�e by si� wychlupa�? jaki� taki
gor�cy ten listopad;) wiem jestem potworem, bo pono� w Kraku to �nieg spadł, w Szczecinie te� nie cieplej. A
nam gor�co! co prawda dziura jak cholera, a w pobliskiej knajpie karty niet- tylko ryba/osmiorniczki i kalmary,
koniec menu. Sztormiaczek jest git, (przynajmniej góra ju� wytestowana została solidnie). Na tych Kanarach co
nie pada wcale miałam okazj� go wykorzysta� o 7 rano;) zreszt� zostało to uwiecznione na zdj�ciu, wiec za jaki�
czas zobaczysz.

A co do stronki, pono� niezła tylko ja prosz� o zmian� fotki �yciorysowej, na bardziej optymistyczna. W sumie
cos jeszcze chciałam napisa�, ale za uszami Grze� co� wierci, wi�c wena mi padła.

trzym si� cieplutko
Agatka



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, November 22, 2005 7:25 PM
Subject: hejo

Witajcie!

Mój baga� si� znalazł! Wła�nie dopiero dotarły�my z Ania z lotniska...
Zgin�ły wspaniale d�emy mojej mamy!!! ale lipa! Takie pyszne... chyba posmakowały komu�... ech...
Ale wa�ne, �e baga� jest, przecie� tu tyle RZECZY...

Jest jeszcze wiele roboty na jachtach. U nas sprz�tamy wci��. Zaraz b�dziemy dzieli� sie mapami i wypłyniemy
jutro. Na noc nie ma co, prawie nic nie wieje, ale spokojnie sobie działamy tutaj. A wła�ciwie nie spokojnie, bo
wci�� po�piech. Jeszcze dzi� zakupy ostatnie. Agata kupiła sobie kart� do aparatu, jeszcze jakie� wody,
brakuj�ce nam rzeczy, jeszcze samochód trzeba było odda�...No i obydwie dziewczyny si� aklimatyzuj�....

Magda popłynie do wysp Zielonego Przyl�dka z Ania, ja teraz z Agata.... -  robimy to ze wzgl�du na Agat� ...

Co si� dzieje z Asi�? Co� Wojtek dostał sms'ka... - Została zatrudniona czy jak? Zrozumiały�my, �e Asia jedzie
od Panamy..???

Do usłyszenia!

Gosia



From: "mantra ASIA"
Sent: Wednesday, November 23, 2005 10:39 PM
Subject: Start

Kochani!!!

Dzi� o godzinie 1705 rozpocz�ł si� start do regat nr II !! Mamy 900 Mm do Wysp Zielonego Przyl�dka (o ile nie
b�dzie nam wiało w mord�, bo na razie mamy/miały�my bajdewind)

Linie startu (biegn�c� od ko�ca falochronu lewej główki portu Gran Tarajal do 1Mm na południe od niej)
pierwszy przeci�ł jacht Mantra Gosia :-))) z Gosia i Agata w rolach głównych :-)) Pozostałe role przypadaj�
naszym dobrze ju�.
Wam znanym facetom - tutaj Ziutkiem (lekko zu�ytym) i nowym - Zenkiem :-) Zenek chwilowo zast�puje
Ziutka. Trzeba było da� facetowi troch� spokoju:-) Niech si� "nowy" odpowiednio "wyrobi"  i zaaklimatyzuje w
gronie samych kobiet:-))) No nie??!!!

W załogach nast�piły zmiany. Asia nas opu�ciła i przyjechała Magda Talar - moja najukocha�sza (bo jedyna :-))
siostra (tak naprawd� to wcale nie dlatego ze jedyna! Super, �e mamy siebie, �e si� zdecydowała... �eby w ci�gu
2 godzin podj�� decyzje, b�d�c w Gdyni... Pakowałam Magd� we Wrocławiu, a ona przygotowywała si� do
egzaminów Gdyni i w mi�dzyczasie prowadziła kurs na sternika jachtowego (tak! w listopadzie!!!) Niezłe te
Talary, co... :-))) Hihi...
Dobrze, �e te wazelin�, co tu pisze - przeczyta za jakie� 2 m-ce, kiedy AA nas odwiedzi:-)).
Magda - �wie�o upieczony jachtowy sternik morski... w 2 Talary zdawały�my egzaminy �eglarskie w Gdyni... to
si� działo... Jeszcze opowiem Wam tutaj :-)))

Nasza aktualna pozycja (2100):
Moment: 2005-11-23 2100 UTC
Pozycja: 28o01.9' N, 014o09.7'W
Kurs i pr�dko��: 230o, 4.5 w
Wiatr: NNW ok.7 w

Z Ania i Magda widzimy si� wzrokowo (s� lekko za nami :-))
Działamy sobie razem we dwie bardzo ładnie i b�dziemy walczy� dzielnie...
Pozdrawiamy cieplutko
Gosia i Agatka



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, November 24, 2005 11:31 AM
Subject: (no subject)

Witaj Andrzeju!
tu Magda z tej strony, start odbył si� o 1705,my po prostu nie przestawiły�my zegarka na gps-ie i dlatego ta
ró�nica:)
oczywi�cie gps jest ju� przestawiony!
u nas wszystko bardzo dobrze, wiatry troszk� słabe, ale płyniemy do przodu! a to jest przecie� najwa�niejsze!
do usłyszenia z Ani� przesyłamy buziaki papapapap



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, November 24, 2005 11:31 AM
Subject: atlantycka 1000

Witaj atlantycko!

MANTRA ANIA
czas: 24.11.2005 1000LT
pozycja: 27 26.1'N 014 36.3'W
COG=225 SOG=3.5kn
wiatr NE 5.4kn
silnik: 0h30min/0h30min

MANTRA ASIA
czas: 24.11.2005 1000LT
pozycja: 27 23.6'N 014 35.2'W

jeszcze si� widzimy z ASIA, ale dziewczyny jad� bardziej na S, to za jaki� czas si� bardziej rozjedziemy. W
nocy min�łam co� co sapało w wodzie... co to mogło by�? nic nie było wida�, dziewczyny mówi� ze to mógł
by�... wieloryb?!
u nas wszystko ok! płyniemy na motylka, ale co� kiepsko z sił� wiatru:-(
Faktycznie wystartowały�my o 1705- cos mi si� pomieszało z czasem;-) tak wiało, �e płyn�ły�my na grocie ze
strzałk� ugi�cia "w druga stron�":-) ale miały�my ubaw!!!

u�ciski
Ania



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, November 24, 2005 12:15 PM
Subject: Re: Ocean mój widz� ogromny...

> Start był o 1705!!!
>
> upieraj�ca si� Gosia :-)))



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, November 24, 2005 12:15 PM
Subject: Re: Ocean mój widz� ogromny...

kochany ANDRZEJU!
zanotowano start na 1705  na wszystkich zegarkach znajduj�cych si� na pokładzie s/y mantra Asia. Wiecej
napisz� innym razem, bo zmykam popatrze� na rozgwie�d�one jeszcze przez chwile niebo:)

pozdrawiam cieplutko z pokładu manrty Asi
ps. dzi�ki!(wiesz za co)



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, November 24, 2005 12:15 PM
Subject: 24.11.2005/1000

Siemandero!

Płyniemy sobie na motylka... słabo wieje, ale przynajmniej z rufy. Jakby jeszcze kilka w�złów wi�cej... ech...
Ale nie ma co narzeka�! W miejscu nie stoimy :-)))
Noc była prze�liczna, mnóstwo gwiazd. Spokojnie.
Tylko Ania si� odezwała, ze co� jej sapało przy burcie... hm.... wieloryb??? :-))

Przegl�dałam wła�nie płytki, które przygotował Wojtek ("Projektant W") i Zuza (Fleaxx) - super!!! Jest wiele
informacji o Capo Verde, Karaibach, Kanarach... - telefony, zdj�cia, turystyczne informacje, po prostu
rewelacja!!!
Nie spodziewałam si�, �e tak fajnie to przygotuj�!!! Dzi�ki wielkie Kochani!!!

Kolejne płytki ju� dotarły do domciu, poprosze o wysłanie do Andrzeja, �eby przywiózł na Karaiby ze sob�...

No i niestety - ale myszka "laptopowa" nie działa, tzn. ten najwa�niejszy przycisk... - dobrze, ze mamy normalna
myszk�, która jest oki.

Oto nasza pozycje:

mantra ASIA

Moment: 2005-11-24 1000 UTC
Pozycja: 27o23.6' N, 014o35.2'W
Kurs i pr�dko��: 215o, 4.0 w
Wiatr: NNE ok.6 w
Czas na silniku w ci�gu minionej doby i od pocz�tku wy�cigu: 0:40/0:40

mantra ANIA
Moment: 2005-11-24 1000 UTC
Pozycja: 27o26.1' N, 014o36.3'W

Pozdrawiamy cieplutko!!!!
Gosia i Agatka



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, November 24, 2005 8:22 PM
Subject: 24.11.2005 godz. 1800

Witaj cieplutko!

MANTRA ANIA:
czas: 24.11.2005 1800LT
pozycja: 26 53.9'N 015 00.3'W
COG=225 SOG=6.2kn
wiatr NE 12kn
silnik: 0h0min/0h30min

MANTRA ASIA (a mo�e GOSIA?)
czas: 24.11.2005 1800LT
pozycja: 26 53.2'N 015 02.3'W
COG=225 SOG=6.5kn
wiatr NE 12kn
silnik: 0h0min/0h40min

Troch� si� ju� pó�no zrobiło, ale walczyły�my na spinakerach:-)) a pó�niej trzeba je zrzuci� no i tak nam zeszło.
Gosia ma problem z sailmail'em- to samo było po przywiezieniu laptopa do Gran Tarajal. Jest sterowanie
cz�stotliwo�ci� z komp., jest poł�czenie ze stacj� brzegow�, ale pó�niej wy�wietla si� komunikat o utracie
poł�czenia z ssb. Najlepsze jest to, �e na ssb wida� (i słycha�), �e jest poł�czenie...Wzi�ły�my laptopa do mnie i
było w porz�dku - zarówno u mnie jak i potem u Gosi. Nie pozostaje nic innego jak ponowne zainstalowanie
programu no i zobaczymy co z tego wyniknie.
Poza tym ok! płyniemy i płyniemy... a do wysp zielonego przyl�dka jeszcze kaaawał drogi!

pozdrowienia i u�ciski od całej czwórki
Ania

PS wła�nie testuj� pierwsze ładowanie akumulatorów od Gran Tarajal...



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, November 25, 2005 12:38 PM
Subject: 25.11.2005 godz1000

Witaj!

MANTRA ANIA:
czas: 25.11.2005 1000LT
pozycja: 25 44.7'N 016 02.1'W
COG=223 SOG=6.0kn
wiatr NE 13kn
silnik: 0h0min/0h30min

MANTRA ASIA:
czas: 25.11.2005 1000LT
pozycja: 25 42.2'N 015 57.8'W
COG=220 SOG=5.5kn
wiatr NE 12kn
silnik: 0h0min/0h40min

Z sailmail'em u Gosi bez zmian- tzn. nie działa:-( przeinstalowanie programu te� nie wniosło nic nowego. Poza
tym u dziewczyn wł�cza si� kontrolka wody w saildrive'ie. Co to dokładnie oznacza? i jakie s� konsekwencje?
u nas jak do tej pory wszystko w porz�dku!

u�ciski i bu�ki od całej czwórki
Ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Friday, November 25, 2005 8:10 PM
Subject: 25.11.2005 godz1800

Witaj!

MANTRA ANIA
czas: 25.11.2005 1800LT
pozycja: 25 11.1'N 016 41.0'W
COG=230 SOG=6.5kn
wiatr NE 20kn
silnik: 0h30min/0h30min

MANTRA ANIA
czas: 25.11.2005 1800LT
pozycja: 25 08.2'N 016 30.7'W
COG=230 SOG=7kn
wiatr NE 22kn
silnik: 0h40min/0h40min

U Gosi bez zmian- nie ma sailmail'a;
U nas wszystko w porz�dku, oczywi�cie wieje wi�cej ni� w prognozach, ale przynajmniej szybko płyniemy:-)
chyba nigdy nie przystosuje si� do spania na baksztagowej fali- zaształowalam si� kocem i Twoim �piworem w
poprzek koi rufowej- (super �e go zostawiłe�) i tak nie mogłam zasn��- no bez sensu człowiek si� bezwiednie
porusza i we� tu za�nij!
aaaa i jeszcze jedno! przestał mi znika�/ucieka� pr�d- SUPER!! odbiorniki mam wł�czone dokładnie te same-
ale po zało�eniu battery combinera nawet po 12 godz. GPS si� nie buntuje:-)) REWELACJA!
Jeszcze napisze do mamy Agaty, �e u niej w porz�dku.

U�ciski atlantyckie
Ania

PS zdechło do 16kn kierunek na razie bez zmian i strasznie ciemno- kto� ukradł ksi��yc i gwiazdy!



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Saturday, November 26, 2005 11:33 AM
Subject: 26.11.2005 godz 1000

Witaj!

MANTRA ANIA
czas: 26.11.2005 1000LT
pozycja: 23 58.4'N 017 45.7'W
COG=234 SOG=6.0kn
wiatr ENE 18kn
silnik: 0h0min/0h30min

MANTRA ASIA
czas: 26.11.2005 1000LT
pozycja: 24 02.8'N 017 35.1'W
COG=230 SOG=6.5kn
wiatr ENE 17kn
silnik: 0h0min/0h40min

Dziewczyny nadal nie maj� sailmaila:-( mo�e potrafisz im jako� pomóc? wszystko Ci opisałam w jakim�
poprzednim mailu- nic si� nie zmieniło- s� poł�czone, na ssb wida� i słycha� �e odbieraj� poczt�, a na laptopie
pojawia si� komunikat utraty poł�czenia.
  Nasze wieczorne maile si� min�ły, przeczytałam dziewczynom, to co napisałe� odno�nie saildrive.

 Wczoraj miały�my niezł� jazd� na spinakerze w 19kn wietrze, ale tylko pół godzinki;-) to troch� za silny wiatr.
ubiegłej doby przypłyn�ły�my 143Mn co daje �redni� 5.96kn :-)) chyba nam si� gdzie� spieszy! (Dotychczasowy
rekord przebiegu dobowego s/y MANTRA ANIA: 155Mm:)))

gor�co- rozgrzewaj�ce buziaki i u�ciski od całej czwórki!
 nie zamarznij w Szczecinie i trzymaj si� cieplutko

pa
Ania& Magda (aktualnie �pi�ca)



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Saturday, November 26, 2005 8:43 PM
Subject: dzielne �eglarki

� MANTRA ANIA
> czas: 26.11.2005 1800LT
> pozycja: 23 25,8'N 018 21.9'W
> COG=234 SOG=6.0kn
> wiatr NE 16kn
> silnik: 0h0min/0h30min
>
> MANTRA ASIA
> czas: 26.11.2005 1800LT
> pozycja: 23 27.6'N 018 09.7'W
> COG=220 SOG=7.5kn
> wiatr ENE 18kn
> silnik: 0h0min/0h40min
>
> U nas wszystko dobrze:) pozdrawiamy i do usłyszenia! papapap:)
> Magda& Ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, November 27, 2005 1:04 PM
Subject: Re: kable i nie tylko

Andrzeju!

Je�li wiatr ma si� zmieni� na SW lub S to dobrze byłoby zjecha� jak najszybciej jak najni�ej na S, ale pewnie nie
uda nam si� do 28 zej�� poni�ej 20N:-(
co� nas powiozło- id� wyjrze�.
Jak wyszłam tak zeszłam ok 0400 rano- rozwiało si� do 25kn-jest ju� 27.11. W przeci�gu paru minut wiatr st��ał
o jakie� 8-10kn
Dzi� spało si� bardziej komfortowo- zdecydowanie mniej bujało:-) strasznie to denerwuj�ce jak człowiek
bezwiednie (i wbrew własnej woli) przesuwa si� po koi! brrrr!!! hamak to byłoby doskonale rozwi�zanie!!
Gdyby� widział moj� koj� miałby� niezły ubaw- zbudowałam sobie co� w stylu "gniazda" :-)) byleby tylko si�
nie przesuwa�! mo�e Ty znasz jaki� sposób?
Magda zaształowala sobie głow� poduszkami:-)) po tym jak miała bliskie i zdecydowane spotkanie ze stołem...
od paru dni nie mog� si� poł�czy� ok 1000 i 1800- jest straszny tłok na cz�stotliwo�ciach, sam widzisz, �e miale
przychodz� z opó�nieniem.
Gosia szyje r�kaw spinakera, uruchomiłam silnik, �eby ssb miało "co je��"- o 1145 spróbuje odebra� mapk� z
Dakaru, wiatr wyra�nie zmienia kierunek na E, pewnie niedługo koniec jazdy z fokiem na motyla:-(
Kawa, kawa i po kawie- wła�nie moja wybrała wolno��...ech.... wszystko �yje własnym �yciem.
Doko�czyłam wczorajszy obiad- nie ma to jak tortellini gotowane na fali, nieprawda�;-)
Ryb nie łowimy- zupełnie zapomniały�my o tym! za to niemal�e ka�dego ranka znajduj� na pokładzie jakie�
zdechlaki- fuj ale paskudztwo!
ko�cz�, mo�e uda mi si� poł�czy�

bu�ki od czwórki Twoich-niech Ci b�dzie- bogi� atlantyckich:-)
Anka

PS mapki synoptycznej nie ma:-((



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, November 27, 2005 1:04 PM
Subject: (no subject)

MANTRA ANIA
czas: 27.11.2005 1000LT
pozycja: 22 09,1'N 019 09.9'W
COG=220 SOG=5,5kn
wiatr ENE 16kn
silnik: 0h0min/0h30min

MANTRA ASIA
czas: 27.11.2005 1000LT
pozycja: 22 06.9'N 018 16.8'W
COG=235 SOG=5.5kn
wiatr ENE 15kn
silnik: 0h0min/0h40min

U nas jak na razie pogoda do�� dobra, �wieci słoneczko i jest całkiem przyjemnie:)
pozdrawiamy serdecznie.
Obie ekipy  dzielnych babeczek:):)
do usłyszenia macka i Ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, November 27, 2005 10:05 PM
Subject: to tylko my:)

MANTRA ANIA
czas: 27.11.2005 1800LT
pozycja: 21 31.1'N 019 45.1'W
COG=210 SOG=3.5kn
wiatr ENE 8kn
silnik: 0h0min/0h30min

MANTRA ASIA
czas: 27.11.2005 1850LT
pozycja: 21 29.3'N 019 40.6'W
COG=210 SOG=3.5kn
wiatr ENE 8kn
silnik: 0h0min/0h40min

GOSIK podała pozycj� dopiero na 1850 walczyła z tymi kablami !!!no i chyba nic nie wywalczyła..:(co za
beznadzieja!
A nam teraz zdechło!!!! płyniemy około 2w!!!
pozdrawiamy!~!!!!
ps. ocean jest przepi�kny, ale gdzie te delfiny.. orki i wieloryby, czy�by si� pochowały przed nami????????
ania i macka

PS o 2000 te� nic nie wyszło z ł�czno�ci :-( cz�stotliwo�ci zaj�te- jest 2120LT próbuj� znowu; od pół godz.
jedziemy na silniku
cieplutko- rozgrzewaj�ce bu�ki i u�ciski raz jeszcze



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Monday, November 28, 2005 1:56 PM
Subject: 28.11.2005 godz. 1000

Witaj!

MANTRA ANIA
czas: 28.11.2005 1000LT
pozycja: 20 36.1'N 020 38.6'W
COG=235 SOG=5.5kn
wiatr 0kn
silnik: 3h08min/11h43min

MANTRA ASIA
czas: 28.11.2005 1000LT
pozycja: 20 34.8'N 020 34.4'W
COG=240 SOG=5.5kn
wiatr 0kn
silnik: 2h43min/13h23min

aaa!!!! nic nie wieje!! KOMPLETNIE NIC!!
 w nocy zjechały�my si� z Gosia, teraz znowu ich nie widz� :-( ale gor�co!
na VHF słycha� inne jachty, szkoda tylko �e rozmawiaj� po francusku :-( wczoraj widziały�my kilka
jachcików:-))
no zaczyna co� wia�:-)2.5-3 kn mniej wi�cej z zachodu, mo�e co� si� wreszcie rozwieje? min�ło pół godz.- 3kn
wichura ju� si� sko�czyła! Atlantyk wygl�da jak jeziorko, tyle, �e troch� wi�ksze.
Agatka chyba nie łowi ryb- nic o tym nie wspominała.
Skład na Pacyfik: ja z Ewa Ostasz, je�li tylko Ewka-mewka dostanie urlop czy co� tam.
eee 10stopni w lewo, Gosia 10 w prawo i si� zjedziemy- pora chyba na przystanek:-))

gor�ce bu�ki atlantyckie
Ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Monday, November 28, 2005 9:52 PM
Subject: 28.11.2005 godz 1800

Witaj cieplutko!

MANTRA ANIA
czas: 28.11.2005 1800LT
pozycja: 20 26.3'N 020 48.0'W
DRYF
wiatr 0-1kn
silnik: 3h08min/13h49min

MANTRA ASIA
czas: 28.11.2005 1800LT
pozycja: 20 26.3'N 020 48.0'W
DRYF
wiatr 0-1kn
silnik: 2h43min/15h34min

Jak widzisz zrobiły�my sobie przystanek:-) stały�my w dryfie od 1400 do 1830, powi�zały�my linami oba
jachty, wykapały�my i wytaplały�my si� w Atlantyku :-))
Gosia wzi�ła laptopa do mnie- u mnie bez problemu si� poł�czyła- czyli na pewno nie jest to kwestia
oprogramowania lub laptopa. Poczym uruchomiła sailmail'a u siebie- wszystko w porz�dku- tzn. za pierwszym
razem. Po kolejnej próbie poł�czenia ze stacj� brzegow�- znów wy�wietla si� wiadomy komunikat... Dokładnie
to samo było w gran tarajal.

jest 2100 płyniemy razem z mizern� pr�dko�ci� 2,5-3kn:-( wiatr wyra�nie słabnie, pewnie b�dziemy si� tak
tapla� czekaj�c na pasat.
Jest GORACO! ju� wczoraj w nocy siedziały�my tylko w koszulkach- nawet polarek nie był potrzebny!
u�ciski i bu�ki gor�ce od całej naszej czwórki!
trzymaj si� cieplutko
pa
CZTERY MANTRY:-)



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Tuesday, November 29, 2005 7:25 PM
Subject: 29.11.2005- trudno�ci z poł�czeniem

Witaj!
 no niestety nie mogłam si� poł�czy� :-((

MANTRA ANIA
czas: 29.11.2005 1000LT
pozycja: 19 40.6'N 021 36.5'W
COG=240 SOG=6.4kn
wiatr NW 14kn
silnik: 10h11min/13h49min

MANTRA ASIA
czas: 29.11.2005 1000LT
pozycja: 19 37.8'N 021 31.7'W
COG=240 SOG=6.5kn
wiatr NW 15kn
silnik: 12h53min/15h36min

miałam postawi� genekera, ale poczekam na dziewczyny. Po naprawie grota obiecałam sobie �e nie b�d� go
luzowa� do want- nie da si�- jachcik straszliwie ostrzy - grocik musi le�e� na wantach, mam tylko nadzieje ze za
szybko si� nie przetrze

bu�ki cieplutkie dla Andrzeja wygl�daj�cego spod kaloryferka :-)

MANTRA ANIA
czas: 29.11.2005 1800LT
pozycja: 19 06.6'N 022 17.3'W
COG=240 SOG=6.5kn
wiatr NNW 13kn
silnik: 10h11min/13h49min

MANTRA ASIA
czas: 29.11.2005 1800LT
pozycja: 19 02.5'N 022 14.0'W
COG=240 SOG=6.5 kn
wiatr NNW 14kn
silnik: 12h53min/15h36min

prawie cały dzie� jazdy na genakerach:-)) przy 15kn wiatru autopiloty nie zawsze daj� rad� wi�c sterowały�my
r�cznie- ale warto było- niezła jazda po 8kn:-))
pa
Ania

PS ile czasu sp�dzasz dziennie pod kaloryferkiem? oj... biedactwo... tłok na cz�stotliwo�ciach niesamowity,
mam nadzieje �e za bardzo si� nie denerwujesz brakiem wiadomo�ci od nas? siła wy�sza... nic na to nie poradz�.
odkryłam okienko zawieraj�ce propagacje fal radiowych na dana godz. dla wybranej stacji brzegowej i
cz�stotliwo�ci :-) super sprawa!
bu�ki raz jeszcze!! Pa



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Wednesday, November 30, 2005 7:47 PM
Subject: 30.11.2005 godz. 1800

Witaj!

MANTRA ANIA
czas: 30.11.2005 1800LT
pozycja: 17 28.6'N 024 14.3'W
COG=240 SOG=6 kn
wiatr 20 kn
silnik: 0h0min/13h49min

MANTRA ASIA
czas: 30.11.2005 1800LT
pozycja: 17 23.1'N 024 08.0'W
COG=230 SOG=6.5kn
wiatr 18kn
silnik: 0h0min/15h36min

pa
Ania

PS2 najlepsze �yczenia z okazji imienin! bu�ki i u�ciski od całej czwórki!



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, December 01, 2005 4:07 PM
Subject: Re: maszt i troche prywatnie...

Andrzeju kochany!

dokładnie- maszt stoi tylko na  dziobowej cz��ci profilu.
wyluzowa� achter, który swoj� drog� i tak jest lu�ny, nie wiem czy to co� pomo�e. ja zrobiłam bym zupełnie
inaczej: bardziej logiczne wydaje mi si� poluzowanie sztagu i wybranie achterszatgu, po czym doci�gni�cie
want, co o tym s�dzisz?

eeeechhh.... ale jestem zdegustowana! zlokalizowanie skrzypienia zaj�ło mi jakie� 2 doby- nie było to wcale
proste! w zasadzie dopiero od Gibraltaru pływamy z wiatrem, wcze�niej przewa�nie było pod wiatr.

znowu jakie� ciemne chmurzyska si� przewalaj�, dziewczyny znowu gdzie� daleko, nie widzimy si�:-( wiatr
wzrósł do 26kn
aaa!! pr�dko�� 9-11 kn! czas na trzeci ref bo chyba wylecimy razem z jachcikiem w kosmos- wokół tylko biała
piana i huk przewalaj�cej si� fali! Ale jazda!!
 troch� zwolnili�my... 7-8kn, fala ju� si� rozbudowała, coraz trudniej opanowa� jacht na zjazdach z fali, pewnie
trzeba b�dzie zrolowa� foka... maszt skrzypi niemiłosiernie!! CO ZA KOSZMAR!!
fok zrolowany- nie da si� �y�! kołyszemy si� na fali po kilkana�cie stopni na burt� :-(przy najbli�szej okazji
musz� sprawdzi�, czy sztormowy fok mo�na postawi� na spinakerbomie- fok marszowy + 3ref na grocie- to za
du�o na 26kn wiatr, tzn. mo�na jeszcze sterowa� r�cznie, ale nie przez kilka/kilkana�cie dni.

na kotwicowisko prawdopodobnie b�dziemy wchodzi� noc� :(
 noo wreszcie si� zjechały�my:-)
czekam w dryfie na dziewczyny;-)) bez �agli maszt wreszcie nie skrzypi!! chwila wytchnienia od tego hałasu.
no dziewczyny przypłyn�ły wiec ruszamy. Gosia płynie na samym grocie na 2 refie, ja postawie tylko foka
(maszt nie skrzypi!!:))) pewnie b�d� szybsze, ale wszystko mi jedno i tak je pu�ciłam przodem -próbujemy z
Magda, czy jacht ma sterowno�� bez �agli (nigdy tego nie sprawdzałam)- ustawiły�my si� rufa do fali i....4-5 kn
na samym takielunku!... ale jestem padła - nie spalam poprzednia noc, ta te� b�dzie nieprzespana :-(

jeszcze raz bu�ki cieplutkie i u�ciski  z okazji imienin

Twoja zdegustowana bogini atlantycka :-(

PS jest 1200 UTC 1.12 stoimy na kotwicach- Gosi 2 razy pu�ciła -nasza trzyma:-)) stoimy na 4.5m
wyrzuciły�my 20m ła�cucha. Winda na ASI chwilowo nie działa:-( co za pora�ka! Gosia 2 razy wybierała
r�cznie wyrzucany wcze�niej ła�cuch. U mnie winda działa. Wieje! na osłoni�tym kotwicowisku-22kn. Noc�
troch� si� naszukały�my miejsca do rzucenia kotwicy- sporo tu jachtów! my stoimy dokładnie przed dziobem
statku;-)
latarni� Ilheu dos Pasaros wzi�łam lew� burt� nadkładaj�c troch� drogi- COG=270 trawers 0445 UTC. Nie
chciałam si� pcha� o zmroku w ten w�ski przesmyk. przez fale atlantycka niewiele widziałam, wi�c popłyn�łam
naokoło. pewnie to oznacza jak�� tam kar� czy co� tam, ale zupełnie mi nie zale�y, tym bardziej ze przede mn�
prawie 2 lata pływania...
co jaki� czas spływaj� kolejne jachty.
uruchomiły�my z Magd� pontonik- ona popłyn�ła do dziewczyn, ja ko�cz� maila. Mój tel. nie działa:-(
Z Magda dobrze si� pływa! Dogadujemy si� całkiem nie�le:-)
Ja przyznaje otwarcie, ze si� boje! je�li nie czułabym strachu, nie byłoby ze mn� dobrze... aaa chyba mam
problemy z wyra�aniem my�li- ale u mnie to nic nowego.
dzi� wieczorem zrobimy sobie wieczór andrzejkowy- wró�by i lanie wosku:-))

bu�ki raz jeszcze! T�sknimy!
Ania



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, December 01, 2005 4:07 PM
Subject: w ko�cu upragniony l�d:)

Witamy!!
nad ranem dotarły�my w ko�cu do Wysp Zielonego Przyl�dka:)o godzinie 0630 zakotwiczyły�my w Mindelo.
Łódeczki i my jeste�my całe:)
Lin� mety przekroczyła pierwsza mantra Asia dokładnie o godzinie 0353 z pr�dko�ci� 6w, my natomiast z Ani�
przekroczyły�my linie mety �le.. t� kwesti� pozostawiam Ani do wyja�nienia.. W tym wypadku pomimo pewnej
wygranej( miały�my mniej godzin na silniku) dostaniemy z pewno�ci� kar�:((((
Czujemy si� dobrze, cho� troszk� jeste�my zm�czone! przez ostatni� dob� wiało nam około 20-28 w, ale
jeste�my po prostu rewelacyjne i dały�my rade!
Dzi� b�dziemy działa� i postaramy si� ponaprawia� wszystkie "niedogodno�ci", ale czy damy rad� to si� oka�e!
Na bie��co b�dziemy informowa� o naszych post�pach:)

A tymczasem idziemy si� rozkoszowa� słoneczkiem, potem �niadanko i do ROBOTY!!!
Ps. jeste�my ciekawe jak udały si� imieninki??:))
ps.1 Atlantyk jest przeogromny i zrobił na mnie niewiarygodne wra�enie.. A to dopiero pocz�tek..:)

Pozdrawiamy i odezwiemy si� o stałej porze!:))
Ma�ka i Ania



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, December 01, 2005 12:31 PM
Subject: działa??

Hej Andrzej!

Jeste�my na Wyspach Zielonego Przyl�dka o dziwo - poruszałam, pozmieniałam i na razie si� poł�czyłam. Nie
wiem czy to wła�ciwie dojdzie, bo to sukces, �e si� udało mi teraz poł�czy�, bo za chwil� pewnie ju� nie :-(((

Były�my z Agata pierwsze na mecie, Ania w �le przekroczyła lini� mety. Nie wiem, nie mam zielonego poj�cia -
o co chodzi....???

U nas troch� usterek. Zacz�ło si� od pełzacza od grota, potem autopilot (ju� jest oki!), r�kaw od spinakera troch�
si� podarł, ale ju� zszyty i jest oki (nawet ładnie wygl�da, na szcz��cie to tylko r�kaw, nie �agiel :-)), no i przede
wszystkim te cyrki z pr�dem. Ja wiem, �e trudno Ci w to uwierzy�, bo ja to w ogóle cudem wpadłam na to, �e
poruszaj�c kabel antenowy od ssb - ucieka pr�d. Tzn. jak go odpowiednio uło��, potraktuje krawatem, �eby
zgi�� odpowiednio - to tego pr�du mniej ucieka. Nic z tego nie rozumiem, tym bardziej, ze przecie� ssb było
kompletnie wył�czone!!! Co to si� tu k.. dzieje??? No i lipa z poł�czeniami poprzez modem. Musze ko�czy�, bo
si� poł�czenie ko�czy ...

Buziaki

mam nadzieje jeszcze dam rade si� poł�czy� pó�niej!
Gosia



From: "mantra ASIA"
Sent: Friday, December 02, 2005 7:12 PM
Subject: bieg nr 2

Kochani!

Ania wła�nie przeczytała mi maila z wynikami biegu nr 2 naszych regat.
Sailmail ju� działa, cho� z antena dalej s� problemy. Problemem (jednym z innych) był kabel USB,
prawdopodobnie uszkodzony na Kanarach. Prosz� wi�c o wysyłanie ju� maili równie� na nasz jacht :-)
Przecieku jeszcze nie zlokalizowały�my. Nie mam po prostu zielonego poj�cia, gdzie jeszcze patrze�. Zawory
wykluczone, rufa - wykluczona, balast - wykluczony, bakista z butlami gazowymi - wykluczona, zawory denne -
równie�, podobnie moduł po prawej burcie z kablami, saildrive, przy silniku sucho!!. Woda jest pod modułami,
nie ma jej tyle, co wcze�niej, ale mimo wszystko troszeczk� jest! Nie mam ju� po prostu pomysłu! Jeste�
konstruktorem Andrzeju tego jachtu, mo�e masz jeszcze jak�� ide�?
Walczymy równie� z autopilotem - który powoduje wy�szy, ni� poprzedni - ubytek pr�du. Poza tym jak on
chodzi - wariuje woltomierz. Sprawdziłam poł�czenia kabli za gniazdem - za�niedziale i zielone po tygodniu
u�ytkowania!!! Wyczy�ciłam wszystko - ale bez po��danego efektu.

Gosia i Agatka



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, December 04, 2005 3:26 PM
Subject: takie tam

Kochany Andrzeju!;)

Zaczn� mo�e od tego, ze Mindelo to całkiem sympatyczny koniec �wiata, szkoda, �e ju� niebawem stad
wypływamy. Jak Ci jeszcze nikt nie napisał, to powiem, �e ch�tnie wysi�d� na Karaibach i wróc� do domu. Do
rzeczywisto�ci, jakie� pracy mo�e, zobaczymy. No i b�d� si� szkoli� na sternika, z chłopakami po Bałtyku
pływa�, jak tylko si� sezon zacznie, to si� wyszkol�. A co, w ko�cu  dzi�ki pływaniu z Gosi� nauczyłam si�
du�o, i wierz� nie ma rzeczy niemo�liwych, trzeba tylko chcie�, a ja chc�.  4 miesi�ce pływania po morzach to i
tak bardzo długo. Czasami mam do�� traktowania mnie jak powietrze przez niektórvch, ale o tym ju� Ci chyba
pisałam, wi�c nie b�d� si� powtarza�. A poza tym, przecie� mówiłam, �e na targi WiW musz� zd��y� i tak
naprawd� Pacyfiku nie miałam w swoich planach, no mo�e przez chwilk�. Chciałam przepłyn�� Atlantyk i
jestem chyba na dobrej drodze �eby to si� udało:) Czasami marzenia si� spełniaj� przecie�:)
 a tak poza tym to ja dodam, �e nauczyłam si� czego� o regatach.

pozdrawiam cieplutko jeszcze z pokładu mantry Asi, cho� zaraz si� pakuj� i wracam na pokład mantry Ani.
ps. w sumie to mam troch� wspomnie� spisanych, ale nie wiem czy je dostaniesz bo pono� s� problemy z
wysyłaniem maili prywatnych;) na jachcie obok. Jestem wrednym potworem, ale i tak znam mnóstwo ludzi,
którzy chc� ze mn� pływa� i to jest pi�kne!!!
Agatka



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, December 04, 2005 3:26 PM
Subject: Re: bieg nr 2

Kochany Andrzeju!!!

O maile si� nie martw! B�d� pisa�, Magda te�. Po prostu miały�my problemy z modemem z Agat� i nie
mogły�my pisa�. Ograniczyły�my si� do przekazywania ani opisów naszych kłopotów, bo przecie�, komu mamy
to wszystko pisa�, jak nie Tobie???

Wiesz, je�eli wiele rzeczy zaczyna si� dzia� na raz, psu� - przyjemno�� z �eglugi jest przysłaniana, bo w gr�
zaczyna wchodzi� walka i �wiadomo�� zagro�enia bezpiecze�stwa. Na pewnych rzeczach si� nie znamy - wi�c
piszemy z nadziej�, �e poddasz nam jakie� wskazówki, albo popytasz jaki� elektroników, elektryków, masz ich
pod r�k�. Mamy w ko�cu nie lada przelot przed nami!!! Wi�c chcemy si� dobrze przygotowa�!

Dzi� nie damy rady wypłyn��, jutro jeszcze chcemy chleb kupi� i warzywa i ruszamy jutro jak wcze�nie b�dzie
mo�liwe!!

My mamy 2 katamarany, z których załogami si� zaprzyja�niły�my i wspólnie pomagamy sobie, podwozimy itd.
Jest super atmosfera, grały�my przedwczoraj na gitarach, a wczoraj słuchały�my z jachtów koncertu zaraz na
pla�y... K�piemy si� chyba jako jedyne tutaj w wodzie (brudna???), wcze�niej ła�enie po urz�dach. Pilnuj�cy
pontonów murzyni s� przemili! W ogóle sami �yczliwi ludzie.... mamy szcz��cie :-))

A czasu na pisanie specjalnie teraz te� nie ma, dopiero jak wypłyniemy. Wci�� co� naprawiamy i robimy przy
jachtach, nie ma czasu na cokolwiek innego. Chciały�my wyj�� i zwiedzi� troch� - ale tutaj trzeba zlokalizowa�
przeciek, krzesło zreperowa�, wymieni� pełzacze, podziała� co� z t� kontrolka od saildrive - pomimo, �e tam
sucho - ona wcia� si� �wieci. Musimy te� wymieni� wtyczk� od anteny do ssb, co� przykr�ci�, co� odkr�ci�, co�
przeczy�ci� i tak zlatuje kolejny dzie�...

Podczas przelotu z Kanarów tutaj - miały�my z Agat� przepi�kn� �eglug�!!! Cz�sto na spinakerze i mimo, �e
działo si� tyle rzeczy - humory nam dopisywały! Cz�sto sterowały�my r�cznie, zupełnie inaczej, czujesz, jak ten
spinaker czy genaker - pcha Ci� do przodu, jakby unosi.... rewelacja! Agata du�o te� sterowała i �wietnie jej
szło!
A jak było �le, i co� dobiło mnie totalnie Agata wł�czyła ballad� Metalici, przyszła do mnie na gór� i było git!
Cz�sto grały�my razem na gitarze, �piewały�my, ogl�dały�my gwiazdy i knuły�my, jakby tu zminimalizowa�
strat� na silniku wzgl. Ani, a wyj�cia niestety nie miały�my z tym silnikiem... Jak wypłyniemy - usi�d� i napisz�,
Agata te� co� pisała w pami�tniku, wiec na pewno dostaniesz!

Nic to, wracam do wkr�tów, wkr�taki i takich tam...
Chcemy jak najszybciej si� upora� z tym wszystkim i wyj�� troch� na l�d, zdj�cia ładne porobi� :-)) Obstaw�
sobie zorganizujemy :-))

Buziaki!

Gosia

Ps: Co do pływania z kim.... chciałabym do Panamy płyn�� z Magd� (z przesiadkami pewnie na Karaibach,
gdzie b�dziemy si� zamienia� pewnie), a od Panamy z Ania B.



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, December 11, 2005 7:35 PM
Subject: mindelo;)

1 grudzie�
jol!! W ko�cu udało nam si� na mantrze asi przekroczy� o 3:54 linie mety!!! Co prawda lekko nie było bo
cholernie wiało i pomi�dzy skalami z dwóch stron trzeba było jecha�, na jednej �wiatła latarni za� na drugiej
�wiatła brzegowe, brrr, niefajna perspektywa, ale dały�my rade!! Jeste�my super i tyle.;) Zacz�ły�my
poszukiwa� jakiego� miejsca do zakotwiczenia, co jak si� w ko�cu udało to kotwica nie trzyma. Ja za sterem,
(moje pierwsze chyba manewry mo�e nie poportowe ale zawsze manewry;) Gosia na dziobie wspomaga mnie
swoim kapita�skim pewnym głosem. Kotwica w dół uff nareszcie, chwila spokoju. Ale nie na długo ten spokój,
bo kotwica nie trzyma, znosi nas na inne jachty. Trzeba wybra� i jeszcze raz spróbowa�. I tu si� pojawia
problem, bo winda nie chce współpracowa�, w zwi�zku z tym Gosia u�ywa sił r�czno- mi��niowych, �eby ten
ła�cuch wytarga� na pokład. Rzucamy ponownie, kurd� i znowu lipa, bo nie trzyma. Mo�e co� �le robimy?
Dziewczyny ju� zdarzyły zakotwiczy� i im kotwica trzyma. Chcialysmy by� w miar� blisko siebie, ale wygl�da
na to, �e raczej nic z tego. Powoli dochodzi 6 rano, wszystkie jeste�my zm�czone jazd�a, oczy zamykaj� si�
same. My�li kr��� wła�ciwie wokół tego, �eby na chwile przyło�y� głow� do poduszki. Ufff udało, wreszcie
trzyma. Stoimy blisko siebie, wi�c w razie czego b�dziemy si� budzi� wzajemnie. Tiaa nie min�ły 2 - 3 godzinki
a słyszymy krzyk Madzi przez ukf i z drugiego jachtu.- kotwica nam znowu! pu�ciła i zbli�ały�my si� do
ogromnego, �elaznego statku. Natychmiastowa pobudka, tym razem Gosia przej�ła ster, a ja na dziób do walki z
kotwic�. Jako ze winda znowu odmówiła nam współpracy- kotwica wybrana nap�dem siłowym moich rak. Szlag
by trafił. Kotwica dół- i dupa znowu nie trzyma! Co jest do diabla? Po raz kolejny wybieram r�cznie, w czym
zaczynam nabiera� wprawy. W ko�cu si� udało, tym razem trzyma i wygl�da ze jest oki. Niestety odległo��
miedzy naszymi jachtami si� troch� zwi�kszyła, ale nie jest �le. Wreszcie mo�emy zobaczy�, gdzie jeste�my,
jaki� koniec �wiata, bo to Wyspy Zielonego Przyl�dka, Mindelo. Dookoła stoi pełno innych jachtów, jakie�
stateczki, czasami jaki� prom da zna� o swoim istnieniu. Na brzegu góry, chóc raczej wygl�daj� jak skały. 
Pi�kny zak�tek �wiata. Cz�sto słycha� �piewy z brzegu, cho� jaka� demonstracja tez była. My te� czasami
siadamy na jednej z naszych mantr z gitarkami i �piewamy, jak tylko znajdziemy troch� czasu. A poza tym to
ci�gle cos naprawiamy, reperujemy, klarujemy czyli dzie� jak co dzie�. Czasami, ku przera�eniu �eglarzy  z
innych jachtów za�ywamy k�pieli w solance, nie stresuj�c si� tym, �e tylko my tak robimy. Umilamy sobie �ycie
pływaj�c pontonem, którego silnik czasami odmawia nam posłusze�stwa i dryfuje nas na jakie� du�e statki, ale
to tylko czasami. Musze przyzna�, �e te Wyspy Zielonego Przyl�dka, hmm zupełnie inaczej je sobie
wyobra�ałam. 	e to koniec �wiata, zero cywilizacji i w ogóle. A tutaj cywilizacja jest, ludzie sympatyczni.
Jednego razu wyładowały�my w knajpce, do której doj�cie było jak do jakiej� knajpy morderców czy co�, si�
okazało, �e tutaj posilaj� si� �eglarze przypływaj�cy z ro�nych stron �wiata, zostawiaj�c informacje o sobie na
kartkach wisz�cych na �cianach tej malutkiej knajpki. Nawet fotka Chopina była! My oczywi�cie te�
zostawiły�my �lad po sobie. Ponadto, poznały�my serdecznych �eglarzy z innych jachtów, ludzi, którzy jak tylko
słyszeli, �e  na pokładzie "no man" i płyniemy tak daleko, to od razu nawi�zywały�my znajomo�ci i wymian�
kanałów UKF, na których mo�emy si� porozumiewa� itp.  Tak sobie my�l�, ze chciałabym tu jeszcze kiedy�
wróci�.

ps. nie mam weny twórczej do pisania i czasami brakuje mi słów, �eby opisa� to, co bym chciała:((

POZDRAWIAM  cieplutko
Agatka



From: <mantra ASIA>
Sent: Wednesday, December 14, 2005 8:45 PM

Wspomnienia z Wysp Zielonego Przyl�dka.

Generalnie Wyspy przywitały i po�egnały nas bardzo ciepło i upalnie. Poznały�my tam przesympatycznych
�eglarzy -Niemców i Izraelczyków. Był czas na naprawy ale równie� na zasłu�ony odpoczynek:) Zostały�my
zaproszone na katamaran do naszych znajomych- na obiadek- a wła�ciwie pó�na kolacj�. Jedzonko było po
prostu fantastyczne- kurczak po hiszpa�sku- ostro przyprawiony, dlatego te� do tego dania wskazane było picie
wina, co z reszta uczyniły�my.. Rozmowa w j�zyku angielskim wszystkim nam sie przydala.. Niestety jak to
zazwyczaj bywa nast�pnego dnia obudziły�my si� z lekkim:) bólem głowy. 	yczliwi �eglarze pomogli nam z
drobnymi usterkami.. Kolejnego wieczorka postanowiły�my zwiedzi� Mindelo. Na pierwszy rzut oka miasto
wydawało si� "biedne". Ludzie chodz�cy na boso, w starych ubraniach. Kultura, zachowanie tubylców
pozytywnie nas zaskoczyły. Ludzie przesympatyczni, szczerze u�miechali si� do nas. Ogromne wra�enie zrobiły
na nas kobiety nosz�ce na głowie kosze z bielizn�, rybami, owocami.. Wcze�niej miały�my okazj� ogl�da� takie
"cuda" tylko w telewizji. Nasz opiekun pontonu- Oskar -zaprowadził nas do rewelacyjnej knajpki. Bardzo mała,
mie�ciło si� tam zaledwie kilka stolików, ale jaki klimat.. Znajdowały si� tam plakaty �aglowca Chopina, a całe
�ciany rozwieszone były karteczkami, gdzie go�cie wpisywali sk�d i dok�d zmierzaj�. Oczywi�cie te� nie
omieszkały�my napisa� kilka słów o nas!! Na samo jedzonko trzeba było troszk� poczeka�, ale warto bylo!!!
Przypuszczam, �e nigdy nie by�my tam nie trafiły, gdy� knajpka zlokalizowana była w cichej, brudnej, ubocznej
uliczce, gdzie szw�dało si� mnóstwo kotów. Ten widok na troszk� przeraził.., gdzie ten Oskar nas zaprowadził..
ale jak ju� dostały�my to upragnione jedzenie ..palce liza�- pychotka!!!! Rozbawiła nas troch� kelnerka, z któr�
rozmawiały�my po angielsku-tak nam si� przynajmniej wydawało..:) My twardo pytały�my si�, co wła�ciwie
zamawiamy (bo w karcie na pierwszym miejscu fundowali psa!!!) a ona po prostu  potakiwała, odpowiadała
u�miechem a z jej ust padało tylko jedno slowo..Yes! Postanowiły�my wi�c zaryzykowa�. Ka�da z nas zamówiła
inne danie. Zgodne były�my tylko co do frytek, bo ju� na ry�  i kasz� nie mogły�my nawet patrze�.. Gosik chyba
pi�� razy powtórzyła i podkre�lała, �e chcemy "frites" not!! "rice". Agatka i Gosa dostały tu�czyka, cho� Agatka
zamówiła całkiem inne danie, ale jak to wytłumaczy� przesympatycznej kobiecie..?? Ania obiadała si� równie
puszn� ryb�-filetem.. ja natomiast dostałam na pocz�tek szczypce. Hmm zastanawiały�my si� po co mi to
dziwne "urz�dzenie" skoro czekam na grilowan� ryb�..?? No i dostałam.. to co�.. grilowane było, ale chyba koło
ryby to tylko le�ało! Nie powiem bardzo smaczne, ale jak kto� jest głodny to babranie si� z twardym pancerzem
i wydłubywanie z niego mi�sa mo�e doprowadzi� do szału.. dziewczyny miały ze mnie ubaw po pachy!
Najbardziej były�my zdesperowane, kiedy ka�da z nas zamiast upragnionych frytek dostala ry�, który ju� nam
"nosem wychodził"! Na szcz��cie mamy fantastyczna wyobra�ni� i same sobie wmówiły�my, �e s� to
przepyszne fryteczki:) Jako� dały�my rad�! Zagadali do nas te� Włosi siedz�cy obok. Starsze mał�e�stwo
�egluj�ce sobie po Atlantyku. Agatka rozgadała si� z nimi.. Efekt był dla nas zaskakuj�cy. Gdy s�siedzi posilili
si� (nie mówi�c na�arli, bo porcje dawali tam do�� spore) na do widzenia ucałowali nas  wszystkie 4!!! Był to
bardzo miły gest z ich strony.. Po zjedzeniu nie mogły�my si� rusza�, a droga do domu do�� długa i jeszcze ten
ponton! Ale co to dla nas.. Szkoda tylko, �e silnik odmówił nam posłusze�stwa w połowie drogi z braku paliwa..
No có� wiosłowanie pod wiatr i fale miałam ju� opanowane. Doczłapały�my si� ze �piewem na ustach, co by mi
si� lepiej wiosłowało, do naszych łódeczek i grzecznie poszły�my. spa�. Nast�pnego dnia ruszały�my na
zdobycie Atlantyku..


