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3. KONSERWACJA I NAPRAWY

Wyobraź sobie, że właśnie wyruszyłeś w długi rejs do odległego kraju.
Zmierzasz na noc do portu, pogoda dopisuje. Wtem bang! Uderzyłeś
w niezidentyfikowany obiekt pływający, uszkadzając tym samym płetwę sterową.
Na pokładzie panuje chaos. Na śrubę napędową nawija się lina, której nie da się
łatwo usunąć.
Wiatr słabnie i dochodzisz do wniosku, że bez pomocy się nie obejdzie.
Niestety, nie znasz miejscowego języka, więc gdy w końcu udaje ci się nawiązać
kontakt z władzami portu, wychodzisz z siebie, próbując wyjaśnić istotę
problemu, i to, że potrzebujesz holowania oraz dźwigu w celu wyjęcia jachtu
z wody i dokonania napraw.
Oczywiście tego typu przygody zdarzają się rzadko, jednak możliwość
porozumienia się z ludźmi w lokalnym języku – czy to w sprawie wolnego
miejsca przy kei, zdobycia części zapasowej lub najbliższego supermarketu –
jest niezwykle ważna. Zaopatrzenie się w książkę zawierającą wyrażenia
i słownictwo przydatne podczas żeglugi powinno być jednym z elementów
przygotowań przed rejsem.
Niniejsza pozycja zawiera obszerny zbiór terminów odnoszących się do
różnych aspektów żeglowania. Jej atutem jest też duża liczba przejrzystych
ilustracji. Dzięki nim będziesz w stanie porozumieć się szybko i skutecznie,
nawet jeśli twoja wymowa nie jest idealna.
Książka składa się z pięciu rozdziałów: „Łódź”, „Podczas żeglugi”, „Konserwacja
i naprawy”, „Sytuacje awaryjne” i „Informacje ogólne”. Każdy z nich obejmuje
szeroki zakres zagadnień dotyczących żeglowania zarówno z perspektywy wody,
jak i lądu. Budowa jachtu od topu masztu do stępki została opisana szczegółowo,
podobnie jak terminologia stosowana na morzu. Rozdział dotyczący kwestii
konserwacji i napraw obejmuje większość, jeśli nie wszystkie, podstawowe
zagadnienia.
Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym żeglarzem morskim, czy
przybrzeżnym, REEDS. Słownik 9-języczny stanowi podręczną pomoc, która
pozwoli ci poszerzyć nie tylko możliwości komunikacyjne, ale także horyzonty.
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