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Sand Pointból korán akartunk elindulni, mégsem 

így lett. Először beálltunk a benzinkúthoz, majd 

kerítenünk kellett egy kút kezelőt. Ezt követően 

elbúcsúztunk az amerikai hajós házaspártól, akik 

Csenge lelkére kötötték, hogy ha mi az Aleut 

szigetek felé megyünk, akkor Adak-nál legyünk 

nagyon figyelmesek, mert ott most szenvedett 

hajótörést egy vitorlás, állítólag felborult.   Két 

ember biztosan meghalt, négy embert nem 

találnak. Hátha sikerült partra vergődniük 

valahol, szóval tartsuk nyitva a szemünket! Ezt 

kaptuk útravalónak.  Az éjjel befutott még egy 

vitorlás, akinek Dutch Harbour volt a 

regisztrációs kikötője. Karl – a hajó tulajdonosa – 

most elhagyta Dutch Harbort, így nem maradt 

ott vitorlás, lévén ez volt az egyetlen.  Sajnos 

csak futólag beszélgettünk, pedig milyen sok hasznos információt megtudhattunk volna tőle! 

Nem szoktam pontos útiterveket szőni, úgyis mindig megváltoznak. Most azzal a gondolattal 

hagytuk el Sand Pointot, hogy egy lépésben elhajózunk False Pass-ig. Ugye mondanom sem 

kell, hogy nem így lett? Az útvonalunknak volt ugyanis egy kicsit kényesebb része, ahol előbb 

egy szoroson, majd egy széles, azonban nagyon sekély részen kellett áthaladnunk. Mindkettő 

felgyorsítja az áramlásokat és mi pont az éjszaka sötét időszakában értünk volna oda. Végül 

úgy döntöttünk, hogy megállunk a Pavlof vulkán alatt lévő Bear Bay-ben. 

 



  

Kicsivel a sötétedés előtt futottunk be és alaposan megtréfált bennünket az öböl.  Nagy része 

ugyanis nagyon  sekély, majd hirtelen mélyül, hogy a túloldalán zátonyokkal bizonytalanítsa 

el a hajóst.  E mellett a fenék mondjuk úgy: mérsékelten tart. Meglehetősen sokat 

rémisztgettek bennünket a sekély részek, többször kellett full gázzal kifelé tolatni és sokat 

keringtünk, míg megtaláltuk a megfelelő helyet, de még ott sem sikerült elsőre jól 

megkapaszkodnia a horgonyunknak. Vigasztalásul  mindenfelé lazacok ugráltak ki a vízből, 

azonban így éjjel fél kettő után már nem akartuk Orsit egy egész éjszakai halpucolásra 

kárhoztatni.  Első terveinkkel, pontosabban így már második terveinkkel ellentétben mégsem 

indultunk kora hajnalban. A sok lazac és az öböl elnevezése alapján biztosak voltunk benne, 

hogy itt lesznek medvék. Digivel kimentünk a partra, majd elsétáltunk a belső öbölhöz, 

azonban egyetlen medvét sem láttunk, a délelőtt viszont elszaladt.  Mennünk kellett tovább.  

Az előző napon több bálnát is láttunk, ma azonban nem voltunk ilyen szerencsések, 

legalábbis a bálnák terén. Az időjósok erre a napra 10 csomós szelet jövendöltek, amely 

átlagban meg is volt. A nap elején egy kicsit kevesebb, délután egy kicsit több, s mire False 

Passhoz értünk addigra már 30 csomóval fújt. Ez ismét a sötét időszakra esett, ám 

szerencsére ebben a kikötőben 

már jártunk, s volt is elegendő 

hely a két úszó móló között, 

hogy az erős oldalszél ellenére 

is a jó oldalunkkal álljunk be. 

Így a szél eltolt a mólótól, nem 

préselődtünk neki, és nem 

verték a hajót a hullámok. A 

következő igencsak szeles 

napot a kikötőben töltöttük.      



 

A meteorológusok ezúttal nem igazán találták el a szelek erejét és ezen a napon az ígért 15 

helyett 40 csomós befújások voltak. Városnézésre nem volt szükség, a 49 fős településen a 

halfeldolgozó volt az egyetlen számunkra érdekes épület. Itt megvolt minden, amire 

szükségünk lehetett.  A mosdóban a víz meleg volt, az internet azonban erősen fagyott.  

Július 18-án reggel aránylag korán indultunk. Itt, az indulást az árapály mozgásához kell 

igazítani. A False Pass egy 19 mérföld hosszú, kifejezetten sekély és zátonyos átjáró, ahol 

csak kis hajók juthatnak át, és ők is csak a zegzugosan kitűzött útvonalon. A vízmélység néhol 

így sem több 2-3 méternél. Mi a tavalyi esztendőben már egyszer áthajóztunk rajta, így most 

– ráadásul nappal - már nem lepődtünk meg a sodrásban eldőlt bóják láttán.  Amint 

kijutottunk a szorosból, nyomban 

vitorlát húztunk és a beígért 20 

majd 25 csomós szél remekül 

vitte a hajónkat egészen a 

következő nap reggeléig, mikor is 

elértük  a Herendeen Bay  

homokpadokkal tűzdelt 

bejáratát. Itt előbb 

megközelítettük a nagyon 

beszédes Walrus Island szigetét, 

hogy láthassuk a rozmárokat, de ott bizony sirályokon kívül mást nem találtunk.  Kissé 

csalódottak voltunk, Gergőt kivéve mert ő már korábban látott két rozmárt, igaz eléggé 

ráijesztettek. Gergőben egy pillanatra megállt a lélegzet, amikor a hajó közelében felbukkant 

egy nagy barna szikla.  Huhh, de jó, hogy ezt elkerültük- dobbant nagyot a szíve és ekkor a 

szikla kiemelte a fejét.  Megjelent a két méretes metszőfog és a rozmár arca. Mi csak a 

történet második felét irigyeltük tőle, de ez az élmény csak csomagban volt kapható. 



A Port Moller előtti részen olyan erős volt a kifelé tartó árapály áramlás, hogy motorral és 

fock vitorlával együttesen küzdöttünk az öbölbe való bejutásért. 

Azt már a mély részeken is megtapasztaltuk, hogy a térkép pontatlan. A víz a homokpadokat 

ide-oda hordja, s ma már nem ugyan az az állapot, mint amikor a térképészek felmérték.  Ez 

jó tapasztalat volt, mégis már majdnem az Enter Point nevű bejáratnál fennakadtunk. Végül 

megtaláltuk a bejárati csatornát. Helyismeret kellett volna, de az nekünk nem volt, azonban 

segített, hogy ott  horgonyzott egy hajó. Így utólag már értjük miért nem mentek tovább, mi 

azonban örültünk az ablakból vidáman integető lánynak. Beljebb, a védettebb részeken egy 

egész halászflotta, pontosabban rajtunk kívül összesen 41 hajó várta a nagyon erős 

délnyugati szél elvonulását. Mi azonban még a bevetető csatornában voltunk, mikor egyszer 

csak puhán, de határozottan megállt a hajó. Megfeneklettünk! 

 
Ezzel a sorsunk megpecsételődött. Közel voltunk a parthoz, így a hullámok nem bántottak,  

de az erős oldalszél minden szabadulási  kísérletünket meghiúsította.  Nagy gond szerencsére 

nem volt, lévén már csak 40 centi csökkenés volt hátra a négy méternyi árapály mozgásból.   

 



Vicces módon horgonyt raktunk, arra 

az esetre, amikor majd emelkedik a 

vízszint. Az egyik halászhajó - látván 

szorult helyzetünket - oda jött, hogy 

levontasson bennünket a 

homokpadról, de kísérlete 

eredményeképp csak rosszabb 

helyzetbe kerültünk, ugyanis 

felhúzott egy víz alatti dombra. 

„Good Luck” – mondták és visszatértek az öböl mélyebb részébe. Mi maradtunk.  Ismét 

leeresztettük a horgonyunkat a bödönnel, és vártuk a dagályt. A hajónk egyre jobban dőlt, de 

a vízszint emelkedése az ablaknál szerencsére megállt. Az volt a mélypont. Közben 

megebédeltünk. Komikus helyzet volt, lévén semmi nem maradt meg sehol, még a 

csúszásgátló terítőre tett evőeszközök is vidáman ugráltak le az asztalról. Itt azonban mást 

már nem tehettünk, ettünk, szunyókáltunk és vártuk a dagályt, ami ígéretéhez híven meg is 

érkezett.  Ekkor felszedtük a horgonyt és beálltunk az öböl mélyebb részébe  

negyvenkettedik hajónak.  

 


