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ESTE MES ENTREVISTAMOS A

LAURA DEKKER
Laura Dekker naceu dentro dun barco mentres seus pais navegaban
por Oceanía. Quizais por iso, con catorce anos, colleu a súa embarcación
de vela, chamada guppy, e saíu ela soa a dar unha volta. Mais non foi
unha volta calquera, marchou a dar a volta ao mundo!
Que cousas levaches
contigo para esta viaxe tan particular?
Pois levei cousas moi importantes para
navegar, como un GPS, cartas de navegación, un Windpilot (piloto automático de
vento), comida… e tamén cousas menos
importantes, pero que me gustan, como
libros, unha guitarra e música.

LAURA DEKKER TARDOU CASE 2
ANOS EN DAR A VOLTA AO MUNDO.
ESTE FOI O PERCORRIDO:

1. Xibraltar

Cando cruzaches de Australia a África
estiveches 47 días sen ver terra. Como
era o día a día a bordo do Guppy?
Cada día era diferente. O tempo marcaba
como ía ser o meu día. Estaba ocupada a maior parte do tempo, pendente das velas, arranxando cousas… non podía durmir moito e
comía cando podía. Ás veces,
cando a meteoroloxía o permitía, escribía, lía e tocaba
a guitarra.
Que se sente soa no
medio do océano?
É moi difícil describilo con palabras.
Séntese moita liberdade e paz.
É un contacto
total coa natureza! Os
océanos
non
cam-

Laura
Dekker
axuda a
nenos, nenas e adolescentes de todo
o mundo a través
da navegación a
vela. Esta é a súa web:
auradekkerworldsailingfoundation.com

3. Cabo Verde

4. illa San Marteen

5. illas galápagos

6. a Polinesia

7. australia

8. Cabo de Boa
Esperanza

9. illa San Marteen

“Encántame viaxar coa miña
pequena casa flotante”
biaron en milleiros de anos, hai as mesmas
tormentas, o mesmo vento, as mesmas
ondas. Non hai nada feito polo
home, excepto o lixo que encontras e o deterioro
da vida mariña,
como a cantidade
de corais mortos
por culpa da
contaminación, algo
que me entristece moito. Mais encántame a
sensación de
poder usar a natureza para viaxar polo mundo coa miña
pequena casa
flotante.
aBRaHaM CaRREiRO

Porque escolleches esa ruta para dar a
volta ao mundo?
É a ruta da maioría dos ventos alíseos,
son ventos tranquilos e podes navegar
sen topar furacáns. Pero tamén a escollín
porque quería coñecer moitos lugares do
Pacífico Sur.

2. illas Canarias

No medio do mar non hai supermercados nin restaurantes fast food. Que tipo
de comida levas para pasar tantos días?
Así é! Non hai nada… Levei moita pasta e
salsas diferentes, alimentos enlatados e secos.
Non tiña neveira, así que tampouco podía
gardar alimentos frescos moito tempo.

“Non topei con sereas, mais o
océano é un lugar máxico”
Os antigos navegantes contaban historias
terribles de luras xigantes, baleas asasinas, furiosas tempestades, encontros
con sereas, piratas, etc... Topaches algúns
destes seres durante a travesía?
Vin diferentes tipos de baleas e moita vida
mariña, mais non topei con luras xigantes
nin sereas. Aínda que podo asegurar que
o océano é un lugar máxico.
Que facías cando chegabas a un porto
despois de tantos días navegando?
Aproveitaba para reabastecerme e arranxar
cousas do barco que estaban rotas, falaba
con outros mariñeiros e exploraba o país
no que me encontraba. Coñecer as diferentes culturas locais e a xente foi unha
das mellores partes da viaxe.
Sacaches o curso escolar durante a viaxe. Como te apañabas?
Matriculeime na escola a distancia. Levei
comigo todo o material escolar e os libros
que necesitaba e estudaba polas mañás.
Logo, examinábame ao chegar a terra, a
través da internet. Así saquei o curso!
Como convenciches os teus pais para
que che deixasen vivir unha aventura
semellante?
Pois non o sei ;) Estaba decidida e dende
moi pequena traballei duro para demostrarlles que quería e podía facer esta viaxe.
Sacrifiqueime e non xoguei tanto coas miñas amigas como quixera, porque tiña que
preparar o meu barco, pero mereceu a
pena.
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Na Segunda guerra mundial,
os ingleses idearon un plan xenial: fabricar ratas bomba! O
plan consistía en matar ratas,
baleirarlles o bandullo e encherllelo de explosivos. Logo,
un comando introduciría clandestinamente, na Alemaña, estas ratas reenchidas, e iríaas
deixando entre o carbón destinado ás caldeiras dos barcos,
submarinos, trens, fábricas, calefaccións, etc.

Os fogueiros adoitaban botar
nas caldeiras as ratas mortas
que atopaban. As ratas explosivas
irían logo tamén á caldeira e estouparían como unha bomba.
O caso é que o comando inglés foi descuberto e o plan ficou
chafado. Mais non fracasou. Pois
o exército alemán deduciu erroneamente que outros comandos
estaban a ciscar miles de ratas
bomba por toda a Alemaña e
perdeu moito tempo e enerxías
buscándoas por todo o país.
Morreron moitas ratas con
este plan. Mais, que se saiba,
ningunha delas declarara a guerra a ninguén.

Busca pola base:
Altofalante. Aparello eléctrico
que amplifica o son.
Parafuso. Peza cilíndrica estriada en espiral, que ao facela
xirar, se introduce nunha porca
ou nunha superficie.
Porca. Peza movediza, cun oco,
que suxeita o parafuso.
Rato. Roedor, da famila dos múridos, máis pequeno que a rata.
Mickey Mouse. Rato creado
por Walt Disney en 1928.
Vasoira. Utensilio de limpeza
que serve para varrer.

Salmón. (Salmo salar) Peixe
que nace no río, vai logo ao
mar e regresa ao río para desovar. Ten unha carne saborosa.
Lanterna. Lámpada portátil
que funciona con pilas.
Kai. Molle. Indícao o letreiro.
Pastor alemán. Raza de can
orixinaria da Alemaña. Utilizouse no pastoreo e pasou logo
a utilizarse como can policial.
SOLUCIÓNS: altofalante (8F); parafuso (4B); porca (4EF); rato
(5E); Mickey Mouse (7,8A); vasoira
(1,2E); salmón (2G); lanterna (4E);
Kai (6F); pastor alemán (1BC).

As ratas
bomba
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A cidade sen chan
Emma Pedreira
En aquela cidade ninguén saía das súas
casas. Abrían as portas, miraban ao ceo e,
se o veciño do lado facía o mesmo, saudábanse, falaban un anaco e voltaban
para dentro.
A rapazada non xogaba nas rúas,
nin os cans ouveaban nos patios e
os gatos tiñan serios problemas
para choutar de tellado en tellado.
As mulleres tendían a roupa
nas trandeiras das ventás e ao
vérense, botaban unha parrafada.
Lanzábanse os alimentos en pequenos paracaídas desde avionetas
e había algunha xente que os subía
desde o chan até as ventás das
súas cociñas con cordas e
con poleas. Os poucos alimentos que había, porque
todos viñan de lonxe, de países con chan e con terras
onde se podía cultivar e ter
animais como vacas, ovellas
e cabras.
Tamén mandaban mensaxes
a través de pombas mensaxeiras,
sinais de fume e chifros de buguina.
As nenas aprendían a silbar e todas as
persoas, miúdas e maiores, aprendían na
casa porque non había escolas.
A vida non era aborrecida, pero era
porque xa se afixeran a ela e non sabían
vivila doutra maneira. Para a xente da cidade sen chan os xardíns eran as súas
macetas de xeranios e petunias e a piscina
as súas bañeiras.

As cousas que non se vén é como se non
fosen, pensou, e matinou durante horas
en como podería saber se o chan do seu
barrio era transparente ou, en realidade,
se non había tal chan.
Colocar o pé fóra e erguerse
sería moi temerario, que quere
dicir facer as cousas non tendo
medo. Podería caer e caer até
o infinito e non dar parado
nunca.
Tamén podería deixar caer
algún obxecto, pero se batía contra o chan se cadra rompía e
eran tan escasos e prezados os
obxectos que posuía cada quen
dentro das súas casas que ninguén
se atrevía a deixar que nada rompese.
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Até que un día S., a nena que adoitaba
sentar no patín da súa porta coas pernas
colgando pola parte de fóra, pensou que
ao mellor o chan si que existía e que o
problema estaba en que ninguén podía
velo.

S. gostaba de petiscar folliñas
de menta mentres matinaba. Refrescábanlle a boca e as ideas. A súa
nai tiña unha boa chea de plantas
medicinais ou aromáticas
para moitos remedios e receitas e a ela encantáballe
comisquearlles as folliñas
como se fose un grilo. Boh, como un grilo
non porque os grilos viven no chan e o
chan estaba aló embaixo, moi moi lonxe.
Ou se cadra non o había.
Onde rematará o infinito? Pensaba S.,
e o infinito era tan longo que non había
maneira de deixar de pensar nel.
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Catro cans e catro pans, pan
e medio e medio pan. Canto lle
toca a cada can?
a solución, no próximo número.
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