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Wyobra) sobie, $e w#a"nie wyruszy#e" w d#ugi rejs do odleg#ego kraju. 
Zmierzasz na noc do portu, pogoda dopisuje. Wtem bang! Uderzy#e" 
w*niezidenty+kowany obiekt p#ywaj'cy, uszkadzaj'c tym samym p#etw! sterow'. 
Na pok#adzie panuje chaos. Na "rub! nap!dow' nawija si! lina, której nie da si! 
#atwo usun'%.

Wiatr s#abnie i*dochodzisz do wniosku, $e bez pomocy si! nie obejdzie. 
Niestety, nie znasz miejscowego j!zyka, wi!c gdy w*ko,cu udaje ci si! nawi'za% 
kontakt z*w#adzami portu, wychodzisz z*siebie, próbuj'c wyja"ni% istot! 
problemu, i*to, $e potrzebujesz holowania oraz d)wigu w*celu wyj!cia jachtu 
z*wody i*dokonania napraw. 

Oczywi"cie tego typu przygody zdarzaj' si! rzadko, jednak mo$liwo"% 
porozumienia si! z*lud)mi w*lokalnym j!zyku – czy to w*sprawie wolnego 
miejsca przy kei, zdobycia cz!"ci zapasowej lub najbli$szego supermarketu –  
jest niezwykle wa$na. Zaopatrzenie si! w ksi'$k! zawieraj'c' wyra$enia  
i s#ownictwo przydatne podczas $eglugi powinno by% jednym z elementów 
przygotowa, przed rejsem.

Niniejsza pozycja zawiera obszerny zbiór terminów odnosz'cych si! do 
ró$nych aspektów $eglowania. Jej atutem jest te$ du$a liczba przejrzystych 
ilustracji. Dzi!ki nim b!dziesz w*stanie porozumie% si! szybko i*skutecznie,  
nawet je"li twoja wymowa nie jest idealna.

Ksi'$ka sk#ada si! z*pi!ciu rozdzia#ów: „-ód)”, „Podczas $eglugi”, „Konserwacja 
i*naprawy”, „Sytuacje awaryjne” i*„Informacje ogólne”. Ka$dy z*nich obejmuje 
szeroki zakres zagadnie, dotycz'cych $eglowania zarówno z*perspektywy wody, 
jak i l'du. Budowa jachtu od topu masztu do st!pki zosta#a opisana szczegó#owo, 
podobnie jak terminologia stosowana na morzu. Rozdzia# dotycz'cy kwestii 
konserwacji i*napraw obejmuje wi!kszo"%, je"li nie wszystkie, podstawowe 
zagadnienia.

Niezale$nie od tego, czy jeste" zapalonym $eglarzem morskim, czy 
przybrze$nym, REEDS. S!ownik 9-j"zyczny stanowi podr!czn' pomoc, która 
pozwoli ci poszerzy% nie tylko mo$liwo"ci komunikacyjne, ale tak$e horyzonty.
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