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Bez strategii przetrwania
(Denis Urubko)
Cena

34,99 zł

Cena poprzednia

36,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

9788393261192

Kod EAN

9788393261192

PKWiU

58.11.1

Producent

Mountain Quest

Autor

Denis Urubko

Tłumacz

Marek Zygmański

Rok wydania

2021

Format

148 x 210 mm

Liczba stron

228

ISBN

978-83-932611-9-2

Opis produktu
Joe Tasker, brytyjski wspinacz, nazwał góry dziką areną. Wiele w tym prawdy, bo tak naprawdę kiedyś wyprawy w góry
wysokie były wyjściem poza świat cywilizacji. Alpinista przebywał jakby na innej planecie, odcięty od rodziny, informacji,
często też od jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.
Dziś, dzięki komunikacji satelitarnej, dzięki Internetowi, na bieżąco można śledzić przebieg całych wypraw oraz losy akcji
ratunkowych. Za przykład niech posłuży historia z Nanga Parbat, którą w styczniu 2018 roku żyła cała Polska. Akcja ratunkowa
po Elizabeth Revol i Tomasza Mackiewicza przeprowadzona przez czterech polskich alpinistów, w tym autora książki, na długie
godziny przykuła tysiące osób do ekranów telewizorów i komputerów.
W niniejszej książce opisano tę oraz inne spektakularne i dramatyczne akcje ratunkowe, które nie zostały nagłośnione przez
media i mało kto o nich wiedział. Denis Urubko w swych, często intymnych, opowiadaniach chce skłonić czytelnika do refleksji
nad pytaniem o istotę alpinizmu, o zasadność podejmowania ryzyka w celu ratowania ludzkiego życia. Opowiadania te pięknie
korespondują z twierdzeniem Andrzeja Wilczkowskiego, że nikt nie dał alpiniście prawa rezygnacji ze swojego człowieczeństwa
na rzecz górskiej pasji.
Denis Urubko - profesjonalny sportowiec, dziennikarz, pisarz, wykładowca, trener. Jeden z najlepszych wspinaczy na świecie
w ostatnich dziesięcioleciach. Człowiek o wielkiej charyzmie i własnej filozofii himalaizmu, wiele razy budzący kontrowersje w
środowisku. Sam o sobie mówi: „Czasem jestem cyniczny, bywam okrutny, nie patrzę na góry i wspinaczy przez różowe
okulary, krytycznie oceniam cudzy egoizm i nieodpowiedzialność, często łamię schematy, nie cierpię politycznej poprawności,
ale zawsze będę odpowiadał na wezwanie pomocy. I będę wdzięczny tym, którzy mimo ryzyka ruszą ze mną, by uratować
innego człowieka”.
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