
Здравей V0 клас, здравейте госпожо Ранкова, 

Тук пощата не много редовна - два-три пъти на сезон. Извиняваме се предварително, че 
сигурно ще получите това писмо вероятно чак през март ! Във всяка пристигаща и отпътуваща 
група има назначен „пощальон", който носи или взима в специална запечатана с „свинска 
опашка" торбичка с кореспонденцията на официално действащия на станцията ни клон на 
„Български пощи" с код 1090, открит през 2003 г. 

Вашето мило писмо дълбоко ни разчувства! Трогнати сме за проявеното внимание за 
дейността ни, именно от вас - бъдещето на България, бъдещите изследователи на Антарктида, 
а защо не и на Космоса! Благодарим за поканата и с удоволствие ще ви гостуваме, вероятно 
някъде към края на учебната година, за което допълнително ще се уточним след завръщането 
ни през м. март! 

Засега ще отговорим на въпросите ви по реда на задаването: 

Сами се досещате - на Антарктида и около базата ни магазини няма. И затова се храним с 
каквото си занесем. Пазаруваме в пристанищата от които се качваме на корабите на нашите 
приятели от Испания, Аржентина, Чили, Бразилия и Уругвай за да ни превозят до базата. Или 
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пет страници списък с продукти и всяка група попълва това, което е на свършване. Най вече 
пресните зеленчуци и плодове, тъй като те не могат да траят дълго. На две-три години, когато 
се случи да пращаме някоя машина или съоръжение от България, покрай него пращаме и чисто 
български неща, които ги няма в Южна Америка - бяло сирене, консерви гювеч, нашенски 
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може. Когато се случи да се съберем по двайсетина човека е по-сложно защото готвим на 
печка, каквато всеки има в къщи и пригодена за едно семейство - пет-десет души. Сами си 
месим хляб и квасим най-хубавото кисело мляко в Антарктида. 

Изследва се почти всичко, което ни заобикаля, като всеки научен проект предварително се 
рецензира за неговата смисленост, актуалност, изученост на темета и т.н. Области - геология 
(строеж, възраст, състав, взаимоотношения на отделните скали и ...) геохимия (скални 
разновидности, минерали, полезни изкопаеми и, и, и, ) геофизика (магнетизъм, сеизмика, 
гравиметрия, ...), биология (пингвини, други птици, тюлени, риби, безгръбначни, растения, 
гъби и...) метеорология, атмосферна физика, глациология, геодезия, медицина и... 



тюлени: деоелия „Уедъл", ушатия и неизлизащия на сушата единствен хищник - леопардовия' 

хищната, умна, хитра и крадлива скюя, която се самоопитомява, 

корморани и петрели, 

риоки - за изследване и пържене след това, 



Растителност има - оскъдна лишеи, мъхове, напоследък, някои тревички и дори гъоки 

Максималната температура през лятото достига рядко до + /-а градуса, минималната - ib под • 
нулата. 

На нас хората е забранено да се доближаваме до животните, а и те бягат. А иначе хищни птици 
и леимсфдивин полей редивно nuxdiibdi нит вини. 

През 1999 г испанския кораб Есперидес се наклони до 47 градуса (казват, че му оставали само 
три градуса да се обърне) и после половината кораб ходеше с бинтовани глави. А само преди 
една седмица тук на базата слагахме въжени парапети между къщите за да не ни отвее вятъра. 

Сиянията се наблюдават малко по на юг от нашата база в пояса 67-70° северна или южна 
ширина, а ние сме на 62°. 

Животни - 3 вида пингвини: оранжевоклюния „папуас", черноглавите „адели" и най-
разпространените - антарктически „полицай" 

• 



a Oi ope/vie hd Dpcrvic cc jJdMUm^d i И nnluoc МЦЦ и^ширсца... 

Дрехите ca като за висока планина зимно време. 

Тук сезоните са наопаки - когато в България е зима тук не лято и денят е по-дълъг. По Коледа • 
имаме и „бели нощи" - до полунощ може да се чете без лампа, а се съмва към 3-4 през нощта. 

Всеки повод за празнуване е добре дошъл! Особено там. Рождени дни с торта, имени дни, 
Коледа с всички традиционни гозЬи... А Нова година посрещаме два пъти - веднъж по 
българско време на близкия връх Крумов камък и след пет часа по местно (базата ни попада в 
във времевия пояс на Аржентина). 

Свободното време е малко, но се случва нерядко при буря, да не може да се подаде носа 
навън. Имаме библиотека, дискове с музика и филми. Понякога игри на карти, на табла, а след 
всяка вечеря някой дрънка на китара, а останалите пеем. 

И тъй приятели, надяваме се да се срещнем. Особено ни зарадва вашето писмо, тъй като с 
вашият град ни свързват две неща - Павликени отдавна е на антарктическата карта 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Pavlikeni Point), а по този повод съгражданинът ви, писателя 
Димиър Томов, написа книгата „Нос Павликени" (https://www.book.store.bg/p26814/nos-
pavlikeni-dimityr-tomov.htm!). 

Няма да ви напътстваме с „Бъдете послушни" и „Учете се добре" - ние знаем, че го правите! 

С гореща прегръдка от ледения континент 

24" Българска антарктическа експедиция: 
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