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Két éve vitorlázik a föld körül Áron
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Vitorlázás
földkörüli út
Ki mondta, hogy a magyar nem hajós nemzet?!
Sváby András a vitorlázás szerelmese
Gin Tonic, Wrangler, Lee őszi cuccok
Asus mini laptop 69 990 Ft!
Friss akció a HERVIS-ben!
Mango őszi Penélope kollekció
400 termék a Premier Outlets Centerből
Kováts Kriszta: „Arany-óra” – Arany János balladái a cappella
NÉPI ÍZEK FESZTIVÁLJA, versenye
Orgona-folk - Gunnar Idenstam estje
Szalóki Ági
Susana Baca
Arany vécépumpát kapott a felháborodott pucoló
41 év után elveheti teherbe ejtett barátnőjét
Gyerekjáték volt feltörni az alelnökjelölt postafiókját
Akkora az alma, mint a feje
Megmozdult a csillár az Operaházban
Budapest–Darwin — Fantasztikus kalandokban van része föld körüli útján Méder Áronnak (29),
aki két évvel ezelőtt egy parányi vitorlás, a csak hat méter hosszú Carina fedélzetén vágott neki a
végtelen óceánnak. A fiatalember 712 napja szeli egyedül a habokat, és jelenleg az ausztráliai
Darwin városában bütyköli viharvert hajóját. Arra volt azért ideje, hogy felidézze az eddigi
legérdekesebb mozzanatokat.

– Pápua Új-Guineában őslakosokkal barátkoztam össze: hernyókkal és hasonló csemegékkel
kínáltak eldugott falujukban – mesélte Áron, aki nem utasította vissza a jó szívvel kínált férgeket. –
Láttam olyan helybélit, aki fogával hámozta meg a kókuszdiót, az öregebbek pedig felidézték, hogy
milyen is volt, amikor még divatban volt a kannibalizmus. Állítólag az ember talpa a legfinomabb
falat – tudtuk meg.
Amerre csak jár, a tengerjáró hajósok mindenütt csodálattal övezik Áront, hiszen a kis lélekvesztőt
még egy nagyobb balatoni szél is könnyen bajba sodorhatná. A nagy szakállú hajós bölcsen kerüli
azokat a helyeket, ahol köztudottan haragos a tenger. Például a közelgő hurrikánszezon miatt
kénytelen volt fél évet Fidzsi szigetén vesztegelni. Az eredetileg kétévesre tervezett út egy
esztendővel is tovább tart majd.
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Programajánló

Szerkeszd te is programajánlónkat

Olcsón vásárolnál?

Kattints és licitálj!

Egyedül vagy?

Találd meg a párod!
Hirdessen Ön is az ETARGET-tel!
2008. szeptember 19. péntek
10:53
:
Meghibásodott Sólyom László repülőgépe
10:41
:
Kigyulladt egy cipőszállító kamion
10:24
:
Felgyújtottak egy autót éjjel
09:59
:
Arany vécépumpát kapott a felháborodott pucoló
09:12
:
Divatba jönnek a régi gálaruhák
08:41
:
41 év után elveheti teherbe ejtett barátnőjét
08:35
:
Gyerekjáték volt feltörni az alelnökjelölt postafiókját
07:51
:
Kirabolta, felmentették, kirabolta
07:45
:
Karambol miatt nagy a torlódás a Hűvösvölgyi úton
Női holttestet talált egy horgász a nádasában
41 év után elveheti teherbe ejtett barátnőjét
Kirabolta, felmentették, kirabolta
Őrizetbe vették a meglőtt fiatalt kórházba szállító férfit
Karambol miatt nagy a torlódás a Hűvösvölgyi úton
Egy méternyit elcsúszott az épülő márkói viadukt
Tilos a dohányzás a megállókban is
Megharapta a rendőrt egy részeg autós
Elhunyt Medveczky László
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Hirdetés
Székházlángok – Utcai Csaták – Terrorizmus
Borsa.hu – Vagány csajoknak. Semmi szirup
A legnagyobb szívtiprók
Hajdú Péter
Cher
Bochkor Gábor
Matthew Perry
Justin Timberlake
A legfrissebb hírek
F1 FORMAbontó - Wéber Gábor és Farkas Péter az Olasz Nagydíjról
A saját útján - Honda Accord kombi teszt
Elektromos haszongépjármű mutatkozik be Párizsban
Új munkacsoport az autótulajdonosok védelméért
F1: Schumacher menedzsere újra bíróság előtt

A címlap nagyítása
Aranylábú gyerekek
Mellrákotgyógyít az új amerikai oltóanyag
Kislány volt a szexjátéka
Olvasom
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