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KEDVES OLVASÓ!

Előre szólok! Ez nem olyan könyv, amellyel az ember  
bekucorodik a kedvenc fotelébe, vagy bebújik a takaró alá. Szó 

sincs róla! Az előtted álló expedíció során megtapasztalhatod, mit 
látsz, mit hallasz, milyen szagokat érzel, és milyen érzések törnek 

rád a világ legszélsőségesebb pontjain. Nemsokára megtudod, 
milyen érzés összeszorult torokkal állni a sivatag közepén, amikor 

az utolsó csepp vizet is kirázod a kulacsodból. Hallani fogod 
a hajódnak csapódó hullámok robaját, miközben azon merengsz, 
látod-e még valaha a szárazföldet. Az utazás végén pedig szinte 

elájulsz a zoknid orrfacsaró bűzétől. Hamarosan egy egészen  
más világ tárul fel előtted.

Ne helyez
d magad ké

nyelembe!

Ez vad kaland lesz!
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HÍV A VADON
A sivatagban énekel a szélben kavargó homok. Az erdőben 
susognak és recsegnek a fák egymáshoz dörzsölődő ágai. Ez 
a vadon szava. És egyre HANGOSABBAN hív téged. A világ 

legkietlenebb tájairól hallod… azokról a helyekről, ahová 
csak a legbátrabbak merészkednek el.

Épp a világ 12 LEGSZÉLSŐSÉGESEBB pontja felé 
tartasz – a legforróbb, legsötétebb, legmélyebb, 
leghidegebb és legvarázslatosabb helyek tárulnak 
majd eléd. Gyönyörű, lélegzetelállító és nagyon 
veszélyes lesz. A naplód szerencsére tele túlélési 

tippekkel, az utolsó oldalakon pedig a nehéz szavak 
jelentését is megtalálod. Hidd el, elkél a segítség!

TÚLÉLÉSI TIPPEK 
ÁLLATOKHOZHa farkast látsz: mássz fel egy fára!

Ha medvét látsz: tettesd halottnak magad!

Ha tigrist látsz: csapj zajt, és lóbáld a karodat!

Itt az idej
e, hogy v

álaszolj a
 vadon hí

vására!

Okkal viselsz bakancsot még az ágyban is. Indulás 
előtt be kellett törnöd, nehogy felsértse a lábad 

(és te már félúton leszel Grönland felé, mire 
anyukád észreveszi, hogy összesároztad a lepedőt). 

A kiképzésen túl vagy, hiszen az iskolában fel-le 
rohangáltál a lépcsőn, és egy kimerítő héten át 

traktorkerekeket görgettél az erdőben.
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Lesznek nehéz napok. Fájni fog a lábad. 

Nem akar lángra lobbanni a tűz. Talán 

azon kapod magad, hogy…

ELTÉVEDTÉL!

AZ ELTŰNT TUDÓS SZOKATLAN MEGMENTŐJE
Agustín Fuentes tudós éppen egy nagyon ritka majomfaj, a rejtélyes barna langúr után kutatott a borneói esőerdőben, amikor reménytelenül eltévedt. Az erdőben leopárdok és mérges kígyók ólálkodtak… Egyszer csak megzörrent mögötte az aljnövényzet. Fuentes halálra rémült! Mi volt az? Csak nem egy ködfoltos párduc? Egy törpeelefánt?  Egy vadkan?

Váratlanul megpillantotta az állat vörös bundáját – egy orangután! A majom kinyújtotta a kezét, és szép nyugodtan visszavezette Fuentest a táborba.

TÚLÉLÉSI TIPPEK ÉTELEKHEZ

Farkasmaszlag: NE EDD MEG! 

30 perc alatt végezne veled.

Nyálkás zöld víz: NE IDD MEG! 

Tele van undorító dolgokkal.

Rettenetes nyílméregbéka: NE ÉRJ HOZZÁ! 

Ránézésre cuki, de a mérge tíz felnőtt  

megöléséhez is elegendő.

A nehéz napok hamar 
feledésbe merülnek, amint 
a világot járva felfedezed 

a csodáit.
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Hamarosan te is a világ legnagyszerűbb felfedezőinek nyomdokaiba 
lépsz, akik félelmet nem ismerve járták az útjukat. Legyőzték 

a különféle természeti akadályokat – a legveszélyesebb ösvényeket 
és a legmagasabb hegycsúcsokat is. A végletekig feszegették 

a fizikai határaikat, és az sem érdekelte őket, hogy a világ rossz 
szemmel nézte, amit csináltak. Az elért eredményeikből merítesz 

majd erőt az előtted álló kimerítő hónapokban.

De várjunk csak egy percet…

VÁRNAK A KALANDOK

ELEMLÁMPA BE, PLÜSSMACKÓ KI!
A történelem nagy felfedezőinek furcsa elképzeléseik voltak arról, mit 

érdemes bepakolni egy utazásra. Roald Amundsen gramofont vitt magával 
a Déli-sarkra. Ed Stafford, aki elsőként gyalogolt végig az Amazonas 

folyó mentén, azt vallotta, hogy egy machete mindig jól jön a függőágy 
felakasztásához, a tűzifa felaprításához vagy a halpucoláshoz. Egy másik 
sarkvidéki felfedező, Ranulph Fiennes viszont nem vihetett fogkefét az 

expedíciójára, mert a csapat orvosa szerint „többletsúly” lett volna, ezért 
kidobatta vele. A te fogorvosod biztosan nem így gondolná, úgyhogy be vele!

Kötél

Fogkefe 
és fogkrém

Hálózsák

Elsősegélycsomag

Hegymászósisak

Fényképezőgép
Térkép

Nagyító

Meleg sapka

Elemlámpa
Varrókészlet

Síp
Útlevél

Kalap
Naptej

Iránytű

Medve-
riasztó 
spray

Zokni

TE MÉG NEM 

PAKOLTÁL ÖSSZE?!
Elő azzal a listával, és 
gyorsan kezdj hozzá!
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Bicska

KÉSZ. BEPAKOLTÁL!
De várj csak! Nem felejtettél el valamit? Bizony – 

a vizeskulacsodat. Pedig az utazásod első megállóján nem 
fogod sokáig bírni nélküle, ugyanis a világ LEGMELEGEBB 
helyére készülsz. A repülőgép csak rád vár – INDULÁS!

Eric Larsen
Az első ember, aki egy éven 

belül (2010) járt a Föld 
mindhárom csücskén (az 

Északi-sarkon, a Déli-sarkon 
és a Mount Everest csúcsán).

Valentyina 
Tyereskova

Az első nő, aki járt az 
űrben. 48-szor kerülte 
meg a Földet (1963).

Philippe Croizon
Az első, mind 

a négy végtag ján 
amputált ember, aki 
átúszta a La Manche 

csatornát (2010).

Kesztyű

Anyukád szeretné, ha 
minden állomásról küldenél 
neki egy képeslapot, szóval 
tegyél be tollat is.

Fehérnemű

Függőágy

Hátizsák

Jegyzetfüzet 
és toll

Bakancs
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A világ legmelegebb pontja:

DANAKIL-MÉLYFÖLD, ETIÓPIA

A SÁRKÁNY GYOMRÁBAN
A repülő kereke csikorogva ér földet az afrikai Etiópiában. 

A következő öt napot a Danakil-mélyföld felfedezésével töltöd. 
Ez a sivatagi medence a bolygónk egyik legforróbb, legszárazabb 
és legalacsonyabban fekvő (emberek által lakott) pontja. Évről 

évre változik, hogy melyik a Föld legmelegebb helye. Az egyesült 
államokbeli Halál-völgy és az iráni Lut sivatag is versenyben  

van ezért a címért.

Izzasztó út vezet Dallolba – a Danakil-mélyföld 
kapujához. Terepjáróval utazol keresztül az 

Afar régión, ahol az évmilliók alatt a föld lassan 
lesüllyedt, és kialakult ez a mélyföld, amely több 

mint 110 méterrel fekszik a tengerszint alatt. Amikor 
a Vörös-tenger elönti a medencét, és a víz elpárolog, 
vastag ezüstösfehér sóréteget hagy maga után. Az afar 
nép tag jai feltörik a sót a földről, és nagyobb lapokat 
vésnek le belőle, amelyeket aztán tevékre pakolnak,  
és eladnak a helyi piacon.
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Ismét útra kelsz. Néhány órányi zötykölődés után 
a terepjáró hirtelen fékezéssel megáll. Ahogy elül 
a porfelhő, kiszállsz. Egy idegen világ tárul a szemed 
elé. A törékeny sóréteg recseg-ropog a lábad alatt.

BANG! Hallottad? Defektes lett 
a hátsó kerék. Még szerencse, 

hogy anyukád kocsiján gyakoroltad 
a kerékcserét. Elő az emelővel!

A talajról felszálló forró levegő titokzatosan remeg 
a horizonton. Ez a délibáb. Azon gondolkozol, vajon 

milyen titkokat rejteget még a Danakil. Elvégre  
1974-ben a két paleontológus, Donald Johanson és  

Tom Gray itt fedezte fel a 3,2 millió éves Lucy csontjait. 
Lucy az egyik legrégebbi ősünk. A neve Australopithecus, 

és neki köszönhetően sok mindent megtudtunk az 
emberiség fejlődéséről.

Dallol felé közeledve egyre inkább olyan érzés kerít 
hatalmába, mintha egy sárkány gyomrának mélyén járnál. 
Dallol átlaghőmérséklete 35 °C, de akár jóval 50 °C fölé is 
emelkedhet a hőmérő higanyszála. Az országutat hamarosan 
hepehupás földút váltja fel.

Vigyázz, hová 
lépsz!
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HALLOD EZT?
Ez a fortyogó savval teli üst a világ legmélyebben fekvő 
vulkánja. Ahogy a víz a föld alatt felmelegszik, vegyületeket, 
úgynevezett ásványi anyagokat old ki a kőzetekből. A víz 
a sziklarepedéseken keresztül a felszínre tör, és amikor 
a melegben elpárolog, a hátramaradó színes ásványi anyagok 
szivárványszínűre festik a rikító sárga, piros,  
zöld és narancssárga hőforrásokat.

ÉRZED EZT  
AZ ÍZT?
Ha szerinted már a terepjáró is kényelmetlen volt, 
valószínűleg nem örülsz neki, hogy dromedárral (egy-
púpú tevével) kell tovább utaznod. Egyszerre meg tud 
inni hat vödör vizet, te pedig már annyira szomjas  
vagy, hogy vele együtt nyakalod a napon  
felmelegedett vizet. Pfuj!

A világ legmelegebb pontja:

DANAKIL-MÉLYFÖLD, ETIÓPIA



ÉRZED EZT A SZAGOT?
Három napig ügetsz a homokban, majd a tevekaraván átkel egy 
fekete lávamezőn. Egyszer csak undorító szag csapja meg az 
orrodat. De nem a teve a hibás! Ez a Danakil-mélyföld nagy, 
dühös vulkánja, az Erta Ale. A belsejében lévő hatalmas, aktív 
lávatónak záptojásszaga van a vulkánból kiáramló gázok miatt.  
És a bűz csak egyre erősödik a csúcs felé vezető háromórás 
kaptató közben.

LÁTOD EZT?
Az éj hűvösében fújtatva és lihegve megmászod a  

600 méteres csúcsot, és bekukkantasz a vulkán szájába – 
eléd tárul a Föld fortyogó gyomrának félelmetes látványa.  

Az izzó, vörös láva hipnotikus hullámokat vetve hömpölyög, 
az Erta Ale pedig úgy sziszeg, akár egy kígyó. Ez még  

neked is túl forró és büdös. Hátrahőkölsz, amikor a lábad 
előtt pukkan ki egy óriási lávabuborék, és  

lesietsz a vulkánról. Ideje lefeküdni!

ÉRZED EZT?
Aú! Kalapáló szívvel arra ébredsz, hogy 
rettenetes fájdalom hasít a lábadba. 
Megmart egy skorpió! Ugyanezt élte át 
Wilfred Thesiger brit felfedező is, amikor 
az 1930-as években átkelt a Danakil-
mélyföldön. Ő mégis a szőrös, tányér 
nagyságú tarantuláktól félt a leg jobban, 
amelyek a táborhelye körül rohangáltak. 
Reméljük, te nem találkozol velük!

A skorpió csípésének fájdalma még 
sokáig emlékeztet az Etiópiában 
töltött időre. De fel a fejjel! Ideje 
hűsölni egyet a Nílus folyóban!

Szipp..
.

Kedves Anya!
Két pár cipőm is megpörkölődött. Tudnál küldeni egy pár bakancsot? Rengeteg kaland vár még rám!
Sok puszi!


