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Ahogy mondani szokták, fájó szívvel intettünk búcsút Nome-nak, ennek az egyszerű, ám 

mégis magával ragadó kisvárosnak. Bár ez esetben sietnünk épp nem kellett – ugyanis a 

következő szigeten Mekoryuk Island-en pont az ekkor fújó északi szelek ellen nincs védett 

öböl – de nem akartunk még egy napnyi borsos kikötőhelyi díjat kifizetni.  Így azután 

vitorlákat fel, és indultunk is a következő 260 mérföldes útra.  

Ez a szakasz nekünk bő két napig tartott, és persze ebben a menetben sem minden családtag 

fáradt ki egyformán. Kristóf energiái úgy tűnik sosem fogynak el. Ha nem lehet a parton 

rohangálni, akkor pótolja ezt a hajóban, és ha a rohangálásnak a hullámzás és a tér gátat 

szabna, akkor jöhet az ugrálás. Így történt ez most is, mígnem a tér-idő kontinuitás és a 

hullám terjedés egyszer csak szembe hozta a vas korlátoszlopot. Szegénykém – egyébként kő 

kemény feje – pont ott ütődött ahol évekkel ezelőtt már a játszótéri pad is megjelölte. Így 

lett Kristóf fején egy Alaszkára emlékeztető új seb. A Mekoryuk Islanden lévő Cape Etolin 

kinyúló lapos ujját a harmadik nap reggelén értük el. Kicsit korán, mert az ekkor fújó északi 

szél és annak hullámai ellen ez a fok 

még pont védtelen volt.  

Egy jó gyalogtúra a parton sosem árt, 

ezért levegőt pumpáltunk gyengélkedő 

csónakunkba és a partra eveztünk. Sok 

érdekes dolgot lehet látni ilyenkor, s ez 

Kristóf mozgásigényének is jót tesz. Az 

árapály például furcsa és gyönyörű 

kicsi homok dűnéket alakít ki a parti 

fövenyből, talán azért, hogy igyekezzen 

feledtetni az apálykor érkező hajóssal a hosszú csónak cipelés fáradtságát.  

  



 

 

    



A következő nap tovább hajóztunk 

ennek a szigetnek egy másik, de 

épp ugyanennyire védtelen öblébe, 

Nash Harborba. Fáradtságunk 

persze nyomban elpárolgott, 

amikor megláttuk a part menti 

sziklák fölött legelésző 

muszkuszokat. Elég közel 

merészkedtünk a sekély és 

egyenetlen parthoz, hogy jól láthassuk őket. Érkezésünkre a nőstények előbb farral kifelé egy 

kört alkottak és a kicsiket beterelték a védett belső részbe, majd megunva nézelődésünket 

kereket oldottak. A jelenetet kicsit távolabbról figyelte egy termetes bika, majd ő is 

elbaktatott. Kell ennél jobb fogadtatás? Aligha!  

 

Az öbölben a vulkanikus tengerfenék helyenként olyan egyenetlen volt, mint egy EKG görbe 

olyankor, amikor a paciens még életben van.  Óvatosan körülnézve végül sikerült egy jó 

horgonyzó helyet találnunk. Szükségünk is volt rá, ugyanis a következő napokban igen erős, 

és ekkor már délies szeleket vártunk. A muszkuszok  élményétől felvillanyozódva életet 

leheltünk a csónakunkba és partra eveztünk. Közeledtünkre itt is, ott is kíváncsi fóka fejek 

emelkedtek ki a vízből.  

Ezen kirándulásunk egy vadász kunyhónál kezdődött, majd mentünk muszkuszt nézni.  

  



Ezzel persze óvatosan kell bánni, ugyanis a 

muszkusz valóban veszélyes állat és gyakran 

barátságtalan. A puska természetesen 

elengedhetetlen, és ildomos megfelelő 

távolságban maradni tőlük. Ez nem volt 

nehéz, mert szerencsére ők sem akartak 

közel jönni hozzánk. Ezen a hajózáson 

Csenge az állat megfigyelő, így a rókákat is ő 

vette észre. A vörös bundásokat óvatos közeledéssel sikerült elég jól becserkésznünk. Velük 

a gyakori veszettség miatt kell vigyázni.  

 

 



Hazafelé menet nem tudtunk ellen állni az alacsony tundrán minden felé megtalálható apró, 

s talán a fekete ribizlire hasonlító apró bogyóknak és jó nagy zacskóval szedtünk belőle.  

  

 

Ha már az étkezésnél tartunk, el kell mondanom, hogy az elmúlt hetek dél felé hajózásával 

teljesen megváltoztak az étel kezelési lehetőségeink. Míg korábban nem jelentett gondot a 

felvágottak, sajtok vagy épp a tej tárolása, most már szembe kell néznünk azzal a szokatlan 

körülménnyel, hogy a felbontott tej bizony ripsz-ropsz megsavanyodik. Mit lehet ezzel tenni? 

No, mit ? Túrót lehet 

belőle készíteni, sőőőt 

mi több, egy kis 

csokoládémázzal 

finom túró rudivá 

alakítható, ami ismét a 

hazai ízeket hozza el a 

hajókonyhánkba. 

  



A következő két napot is Nash Harbor öblében töltöttük, a partra azonban nem tudtunk 

kijönni többet. Megérkezett az előre jelzett délnyugati szél, ami olyan erővel fújt, hogy még 

ezen a védett helyen is nehéz volt álomra hajtani a fejünket.   

 

 

 

 

 

 

 

    

             


