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Gyerekkorom óta álmodoztam már arról, hogy egyszer eljutok a Csendes-óceán partjára és 
barangolhatok a Sziklás-hegység vadregényes tájain. S talán egyszer még unokáimnak is 
mesélhetek it megélt emlékeimről. 
 Kettőezer négyes év szeptember végén megvalósult az álom, elindultam Kanadába 
 Vancouverben kettő napot töltöttünk és aztán át repültünk Fort St. Johnba. Az esti órákban 
érkeztünk meg a konténerekből összerakót reptére, a megbeszélés szerint vártuk a vadászat 
szervezőnket. Fél óra idegesítő várakozás után meg is érkezett. Lakó autóból kilépett kettő 
megfáradt, kicsit meggyötörnek látszó úriember. A rövid bemutatkozás után rájöttünk, hogy 
ők az előttünk lévő vadászcsapat tagjai. Ez után az élményeiket hallgattuk, hogy a tízen négy 
nap milyen nehéz volt, hogy a lovaglás megerőltető, öt kilót fogytak, hogy a grízli 
megtámadta őket, hogy feketemedvét tíz éve nem láttak ezen a reviren. Aztán záporoztak a 
kérdések és válaszok még hajnalig a szállodában.  
Reggel elindultunk az Alaszka highway nevű autóúton a vadászterületre, hétszáz km-t 
mentünk. Útközben vadjuhot, jávorszarvast, fiatal szarvasbikát láttunk és gyönyörködtünk a 
Sziklás-hegység tájaiban. Estére megérkeztünk az alaptáborba. Az esti vacsoránál 
megismerkedtünk a tulajdonossal, Arthurral és a többi vendég amerikai vadásszal. Másnap 
reggel becsomagoltuk legszükségesebb felszereléseinket, fegyvereinket és vártuk, hogy 
Arthur saját repülőjével vigyen ki a Nyúl-folyó mellett lévő, kihelyezett táborba. Rám csak 
délután került sor. Addig nézelődtem, figyeltem hogyan málházzák fel a lovakat, az 
öszvéreket a helyiek és egy magas, barna, bajszos, amerikai vendégvadász. A kissé nehézkes 
indulás után eltűnnek a zöldes színű tó feletti fenyőrengetegben. 
 A repülőről csodáltam a vadont, a völgyben tekergő patakot, a hódok által készített tavat és 
annak közepén várukat. Ilyenkor a percek gyorsan rohannak, és hamar odaértünk a kihelyezett 
táborba. 
 Másnap a délelőtti napsütés már lovon talál minket, a Nyúl-patak partján. A kacskaringózó 
patakot több ízben átvágjuk, utána a sűrű fenyőerdőbe vezető csapákon haladunk. Hátasom 
többször olyan közel megy a fákhoz, hogy a lábamat ki kell venni a kengyelből, magasra 
húzni, hogy ki ne szakadjon a csizmám. Egész nap lovagolunk, pár hollón kívül nem is látunk 
semmit. Mivel a folyás iránynak szembe megyünk igy a folyóból patak lesz, s végül egy 
vékony éren megyünk át. Karcsi a kanadai vadász meséli, hogy itt van a nyúl folyó forrása, 
jobb oldali völgyben. Holnap visszajövünk, és ott fogunk letáborozni. Lovam átlépi a gyorsan 
folyó kis eret, egy pillanatra letekintek, a patak medrében megcsillan egy sárga, villózó 
valami. 
 „Mi lehet az?: falevél, söröskupak, vagy talán…? ….arany….” De időm már nincs leszállni, 
mert megyünk tovább. Gondoltam, mivel holnap visszajövünk, majd valamilyen ürüggyel 
leszállok és felveszem. A következő domb tetején Karcsi megáll.  
-„Grizli.” hívja fel figyelmemet. 
 Leszállok a nyeregből, közelebb megyek és látom, hogy a völgyben ezüstbarna medve 
legelészik. Szép komótosan lépked, fel-felnéz, de mivel jó a szelünk, nem vesz észre minket. 
Károly elmondja, hogy ez egy közepes nagyságú, igen szép színezetű, hím grizli. Még negyed 
órát figyeljük, én közelebb megyek, hogy lefényképezzem. Hírtelen felemelni a fejét, 
szaglászik, néhány lépést tesz jobbra-balra és észrevesz, megfordul és elfut. Sötétedésre 
visszaérünk a táborba. Társunk nem is érkezik meg, csak éjfél után, mert ő meglőtte a jávorát. 
Irigykedve hallgatjuk a pattogó tűz mellett a sátrunkban élménybeszámolóját. Reggel 
felmálházzuk a két öszvért, felpakoljuk rá a sátrat, élelmet, és elindulunk a többnapos 



vadászatra. Az út már ismerős, arra haladunk, mint az előző nap. Már izgatottan várom, mikor 
érünk oda a patakhoz, ahol tegnap láttam valamit. Három óra lovaglás után átlépjük a 
vékonyka vízfolyást és a sárga csillámlás még mindig ott van. Délelőtti verőfényben talán 
még jobban csillog, és úgy gondolom, hogy nem is látomás volt ez tegnap. Pár méterrel 
arrébb megállok, kikötöm a lovakat, vezetőmnek az mondom, hogy elmegyek inni. 
Visszamegyek a vízhez, beállok a patakba és nézem a csillogó követ. Még mindig nem akarok 
hinni a szememnek, nem tudom eldönteni, pedig csak cm-re vagyok tőle, hogy a víz alatt mi 
az a ragyogó, sárgán csillogó fém. Benyúlok a jéghideg vízbe, de a víztörés miatt 
mellényúlok, a gyorsan áramló víz elviszi, hiába keresem, markolom, nem találom meg. A 
vezetőm már kiabál, mit keresek, így csalódótan felülök a lóra és megyünk tovább. A völgy 
végében egy sziklatörés alatt felállítjuk igen hevenyészett sátorunkat. Lemálházzuk lovainkat, 
kikötjük őket, és késő délután elindulunk gyalog vadászni. A másik völgy elején, a gyönyörű 
délutáni napsütésben leülünk, és fürkésszük a tájat. Hegy oldalán a távolban, észreveszek egy 
grizlit. Ragadozó ás. Mormotát próbálja megtalálni, hogy még a tél beállta előtt vegetáriánus 
étrendjét kiegészítse egy kis hússal. Hosszú időn keresztül figyelem, így annak is tanúja 
vagyok, hogy nem tudja elkapni a kis rágcsálót. Távcsövemmel figyelem, hogyan gyűjtögeti a 
bogyókat, válogatja ki a számára ízletes növényeket. Lassan a Nap lenyugszik a hegyek 
mögött. Visszamegyünk lovainkért, és lóval felmegyünk egy kisebb dombra, mely a patak 
felett van. Innen újra látom a medvét, de még mindig szorgosan gyűjtöget és eszeget. 
Kezdődő szürkületben átnézek a völgy túlsó oldalára és meglátok két fehér pontot, olyan, 
mint két gyöngyfog gyűrűbe foglalva. Optikámmal ráközelítek, és látom, hogy mozog. 
 A nagy barna test lassan elindul, és fején a gyönyörű, világos trófea. Négy kilométere van, 
légvonalban másfél. Oldalba bököm Karcsit, és mondom neki: „Ott a jávor.” „Hol?” Kérdezi. 
„Ott, a patakon túl, a szembe lévő domboldalon.” „Tényleg” „Rá cserkelünk?”: kérdezem én. 
„Nem, menj, kösd ki a lovakat a fák mögé.” Elvezetem a két hátast, az örökzöldek 
takarásában kikötöm őket.  
Hallom, hogy Károly hosszan, egyenletesen bőg. Visszalopakodom hozzá, és nézem a jávort. 
Lassan, komótosan bemegy az erdőbe és vagy negyed órán keresztül nem is látjuk. A bőgés 
folyamatos. A szívem a torkomban kalapál. A fegyveremet magam előtt tartva, szabad 
szemmel figyelem, hogy dönt a trófeás vad. De újra kivillan a két gyöngyfogra emlékeztető 
agancs a fenyő előtt, és látjuk, hogy a bika meghallja a bőgést, és felénk fordul. 
 Pár percet várva elindul felénk, lefelé a völgynek.  
-„Menj lejjebb a fákhoz, de takarásban!” Mondja Karcsi. Lejjebb megyek, kiválasztok egy 
fenyőt, mögé bújva nézem a jávort. Társam hosszan, egyenletesen bőg tovább. E csábító 
hangra a jávorbika megbabonázva a másfél méteres bozóton keresztül folyamatosan 
közeledik. 
 Nagy lapátjai hullámozva haladnak előre a csette tengerén. Karcsi is mögém jön. Távcsővel 
figyelem, és látom, hogy mögötte egy sötétbarna folt is mozog. Ráközelítek egy sokkal kisebb 
trófeájú, fiatalabb bika is vette a jelzést és ő is felénk halad. „Ott van még egy!” Szólok 
Karcsinak. „Az nagyon jó, mert akkor versenyeznek, hogy ki ér ide előbb.” Szívem torkomba, 
Karcsi fülembe bőg. A völgyben eltűnik az öreg bika, mivel alattunk igen meredek a szikla. 
„Figyelj, mert majd hírtelen fog feltűnni, mert nagyon meredek a domb” mondja Karcsi, és 
bőg tovább. A fiatal bika is eltűnik a szemünk elől. Most a másodpercek lassan cammognak. 
A hegyorom tetején az utolsó napsugár is megcsillan. „A szürkület.” mondom. „Ne félj, ideér, 
még sötétedés előtt, biztos iszik.”  
Tíz perc múlva, tőlem kicsit balra, nyolcvan méterre meglátom a két fehér trófeát. Már lehet 
látni, hogy a legyezője egybenőtt. A fejét és a gerincívét látom. „Lőhető?” Kérdezem Karcsit. 
„ Lőhető, közepes bika, de harcias, amint látom. Ki van törve egy darab a trófeájából.” Már 
céltávcsövön keresztül, kibiztosított fegyverrel szemlélem a megvalósult álmomat. Kezem 
remeg, már nem hallok semmit, csak várom, hogy kedvező álláspontba kerüljön a jávor. 



Mivel nagy a bozót, hiába jön közelebb, csak a gerincívét és a fejét látom. „Most már lőhetsz, 
döntsd el mikor jó neked.” Mondja Karcsi. A bika tőlem ötven m-re megáll, egy lépést tesz 
jobbra, és visszatekint, nézi a fiatal bikát. Számomra elérkezett a kedvező pillant, remegés 
megszűnik, szívem a helyén van, ujjamat is a ravaszra teszem, és elindítom a lőszert. 
 Tudom, mint mindig, hogy a vadászat idáig szép, idáig érdekes, talán innen kéne 
megváltoztatni. 
 De a bika eldől, a Karcsi felkiált: „Megvan, gratulálok!” A napnak is vége, mint ahogy ennek 
a bikának is befejeződött az élete. De azért még világosban megadjuk a tiszteletet az 53.5 
inches (1.36 m terpesztésű) jávorbikának, lefényképezzük, és elkezdjük a zsigerelést. 
 Sötét van, a csillagok már fényesen ragyognak az égen, mire ezt befejezzük. A lovakat 
lehozom és halkan, csöndben hátasainkat kantáron vezetve indulunk vissza táborunkba. A 
pataknál megállunk, megmosakszunk, lovainkat megitatjuk, és hamarosan elérjük 
csillagfénynél a sátort. Nyergelés, lovak etetése és vacsora után, Károly megmutatja nekem az 
északi fényt. Lefekszem, bebújok hálózsákomba, és hallgatom, ahogy Karcsi vicceket mesél, 
de már csak a maga szórakoztatására, hisz én elalszom. Hajnalban sátrat bontunk, 
felnyergeljük lovainkat, felmálházunk és felmegyünk a zsákmányhoz. Látom a dombon fent 
áll a fiatal bika, nem hagyta el társát. Most én bőgök neki, egész közel jön. Több fényképet 
csinálok róla. Egyszer csak hallom fegyverem zárdugattyújának hangját. Hátranézek és 
kérdezem: „Lelőjük?” Karcsi, kinek kezében a fegyverem, válaszol: „Nem, de nagyon 
veszélyes tud lenni a bőgéskor a bika, az embert is megtámadja. Sőt, a lovakat is összetéveszti 
a tehénnel, úgyhogy jobb vigyázni.” Hátrább lépek, és Károly hadonászással, kiabálással 
elriasztja a bikát. 
 Több órás pakolászással a makacs öszvérre felrakjuk a jávor combjait és a trófeát, mely 
legyezőszerűen díszíti az állatot. Elindulásunk után egy km-re észreveszem újra a fiatal bikát, 
bőgök neki, és négy-öt km-en keresztül követ minket. Talán azt hiszi, hogy a mögöttem lévő 
trófea a társa. Hazafelé újra átmegyünk a vízfolyáson, de már tudom, hogy arannyal nem 
lettem gazdagabb, de egy vadászélménnyel igen. Az esti órákban érkezünk meg a táborba. 
Mátyás barátom is meglőtte a jávorát. Másnap a hivatásos vadászok felavatnak minket 
jávorbika-vadásszá. Majd ezen a napon jávorpörköltet főzünk és várjuk a jobb időt, hogy 
Arthur Bélát és Mátyást elvigye feketemedvére vadászni, engem egy másik táborba kecskére. 
De ez egy másik történet. 
 
 
 
 
 

 
Hawkins prémvadász kunyhójánál 

(Második. Rész: Hegyikecske) 
 
 

Két nap várakozás után a tulajdonos Huskyi típusú kis repülőjével nagy szélben háromnegyed 
óra után leszállt a Hawkins tanyán. Jack Hawkins a XIX. század végén építette faházát, hisz 
ezen a környéken vadászott telente szőrmés állatokra. Látszott is a kunyhón a több mint egy 
évszázados kora. Üveg helyett fóliát fújt a szél, karibu hús lógott a rácson. 
Házikó belsejében hosszú asztal több helyen megfaragva, angolul, németül, nevek és dátumok 
ráírva. Peter a lovászlegény ledobta zsákomat a tűzhely mögé, és egyszerű angolsággal, azt 
mondta „home”. Neki lehetett otthon, nekem a rácsodálkozás lakhelye lehetett. A kis ház 
mellett állt egy fehér sátor. Peter megfogta a stihl fűrészt, a sátor mellett kivágott több 
karvastagságú fenyőt, majd körülnézett és egy harminc centiméter átmérőjű, délceg fenyőt is 



lefektetett. Levágott belőle négy darab, egyméter hosszú rönköt, az egyiket megmarkolta és 
bevonszolta a sátorba. Ekkor rá kellett jönnöm, hogy a sátor berendezését kezdte legyártani. 
Én bevittem a másik két rönköt, utána rászögeltük a karvastagságú fákat a két rönkre, a 
fenyőgallyakat keresztbe ráraktam annak tetejére, a nyereg alatt lévő pokróccal letakartuk, így 
kész lett a fekhelyem. Hallom a repülő hangját, így tudom, hogy Karcsi, a hivatásos vadász is 
megérkezik. Az esti vacsoránál az amerikai vendégvadász elmeséli a tanzániai 
oroszlánvadászatát. Lefekvés után hallgatom a vaskályhában pattogó, duruzsoló tűz hangját, 
reménykedve alszom el. Másnap korán reggel felnyergelünk és a havas esőben elindulunk, 
hogy megtaláljuk Dadit, a bak hegyi kecskét, mivel a nőstény Neni volt. A kanyargós, hegyi 
csapán haladtunk felfelé, hogy elérjük a hóhatárt, mert a fehér szőrű kecskék ott tanyáznak. 
De egy fél óra múlva az eső átváltott sűrű havazásra, így a hóhatárt is elértük. A sűrű köd és a 
hó miatt megálltunk, kikötöttük lovainkat, és egy szélcsendes helyen tüzet raktunk. 
Melegedés közben hollók vijjogását lehetett hallani. Egy óra múlva a köd felszállt, a havazás 
is megszűnt és a felhők közül néha-néha a napsugarak is kitörtek. Felültünk lovainkra és 
elindultunk a magaslatok felé. Károly hírtelen megáll, előre mutat, de már én is látom, az út 
közepén fekszik egy jávor, csak a trófeáját lehet látni, de nyugodtan pihen. A lószerszám 
zörgésére felijed, feláll, elfut egy pár méterre, és bambán néz minket. Mi tovább indulunk, én 
bőgők neki, és kettő kilóméteren keresztülkövet minket. A hollók körzéséből arra 
következtetünk, hogy a közelben állati tetem lehet. Leszállunk lovainkról, és gyalog 
közelítjük meg a hollók leszálló helyét. Egy magas fenyőfán egy fehérfejű sas figyel minket. 
Bokorról-bokorra becserkelem, és több fotót készítek az érdekes és igen ritka madárról. 
Átázva, vizesen ülünk fel a lóra és folytatjuk felfelé, a sűrű erdőbe utunkat. Az erdőből kiérve, 
a hegygerincen rénszarvascsapatot pillantunk meg. A csapat lassan halad előre, kaparászva 
legelnek. Rövid tanácskozás és nézelődés után továbbindulunk. Sajnos ezen a napon nem 
találkozunk a szép szőrű hegyikecskével. Egész nap esik a hó vagy az eső, átázva, fázva érünk 
vissza a vadászkunyhóhoz. Az esti vacsora készítésénél a tűz mellett kortyolgatom a 
kakaómat és látom, hogy határozott léptekkel Peter az ajtó melletti fegyverért nyúl, felemeli, 
felhúzza, céloz, és kilő az ablakon. A fólián csak egy kis lyuk keletkezik. Mindannyian 
meghökkenve nézünk Peterre. Röviden csak annyit mond: „Lopták a húskészletünket.” Mivel 
mindannyian bent voltunk az épületben, nem értettük. Kiderült, hogy egy nyestre lőtt, de nem 
talált. Karcsival kimentek és felállítottak egy nyestcsapdát. A vacsorát gyorsan felfaltuk. 
Lefekvéshez készülődtünk, ezért csönd volt a vadászkunyhóban. Egyszer hallom, hogy kintről 
egy halk köszönés és egy rövid mondat hallatszik. Ránézek az asztalon lévő műholdas 
telefonra, de az kikapcsolva a dobozában volt. Nem értettem, hogy a tábortól több tíz 
kilóméterre, és lakott területtől hétszáz kilóméterre ki szólalhatott meg. A vadászfiú felugrik, 
kilép és hangosan üdvözli az érkezőket. Mint később kiderült, John és a hivatásos vadász jött 
meg, akit az alaptáborban láttam málházni. Ők lóval tették meg az utat, és nap, mint nap sátort 
ütöttek, vagy közeli táborban szálltak meg. Aznap este a mi táborunk adott nekik hajlékot. 
Újra vacsorát készítettek, és elmesélték, hogy nyolc napja járnak már vadbirka után, de nem 
találtak még megfelelő kost. De a vadászélményeket már nem hallgatom végig. Átmegyek a 
sátorba és a pattogó tűz mellett elalszom. Utolsó nap reggel bizakodva nyergelünk fel és az 
ellenkező irányba indulunk el. A gyorsfolyású folyócska mellett, majd tőle eltávolodva, a sűrű 
fenyőerdőben haladunk, horrorfilmbe illő helyeken. A mohák lógnak a fákról, a napfény csak 
néha csillan meg. A jávorszarvasok csapásán megyünk egész nap. Délutánra beborul, hol esik, 
hol abbahagyja. Két óra felé visszaindulunk a táborba. A tábor előtt, kb. két km-re, még 
utoljára leszállunk a lóról és távcsővel kémleljük a hófödte hegycsúcsokat. Kémlelés közben 
elmerengek, gondolataim már a szeretteim között kalandozik. „Ott vannak a kecskék”- szólal 
meg Károly. Megrezzenek-„Hol?” A hegygerincre mutat, de nem látom. Fél négy körül van, 
fél hatkor sötétedik. Kb. négy-öt km-re lehetnek légvonalban, túl a folyón, fenn a 
hegygerincen. Vagy rögtön indulunk, és ha szerencsénk van, elérhetjük őket, vagy már nem 



indulunk fel a magaslatra. Mindez végigcikázik az agyamon, „Induljunk, mert be fog 
sötétedni”- szólok Karcsinak, és már fogom is lovam sövényét, és indulunk is. Gázlót 
keresünk a gyorsfolyású folyócskán, a lovak nehezen akarnak bemenni a jéghideg, szügyig 
érő vízbe. Átérünk, de csak pár métert megyünk, Karcsi leszáll a lóról. „A lovakat itt hagyjuk, 
csak a fegyvert hozd. Levetem a kabátom, pulóveremet a nyakamba kötöm, és ingben 
indulunk el. A sűrű és igen meredek hegyoldalon felfelé, versenyt futva az idővel megyünk a 
kecskék felé. Pontosabban csak a vadásztársam által látott trófeás vadak felé, mert én még 
nem vettem észre őket. Egy tisztáson megállunk, és Karcsi szeméhez emeli kereső távcsövét, 
és vagy öt percen keresztül keresi Dadit. A másodpercek rohannak, és a szürkület első jelei 
már érezhetőek. „Megvannak, elmentek jobbra, a gerinc felé. Menjünk!” Mondja Karcsi. Az 
erőltetett menet újra elindul felfelé, végig, takarásban, a sűrű fenyőerdőben, az alattunk 
mélyre süppedő moha között. Nem is tudom, hogy miért olyan vizes már az ingem, az 
izzadságtól vagy a fenyőről rám ragadt víztől. Érezhető, hogy ahogy haladunk felfelé, egyre 
hidegebb van. De én nem fázom, sűrűn veszem a levegőt, és megpróbálom olyan sűrűn venni 
lépteimet is. Lassan kiérünk a fenyők közül és már törpecserjék között haladunk felfelé. 
Károly megáll, újra keresi a kecskéket. Addig én leveszem hátamról a fegyvert, és látom, 
hogy a távcsővédőm eltűnt, távcsövem vizes, tűlevelekkel teli. Megtisztítom fegyveremet és 
pár perc múlva már érzem a metsző hideget. Ritka hajamon átsüvít a kétezer nyolcszáz 
méteren magaságon keletkező szél. Puskatávcsővel keresem én is az áhított vadat. Meglátom. 
Három fehérszőrű kecskét. A hegygerincen, egy kiálló sziklán állnak, és kerek szemeikkel 
néznek felénk. Úgy döntünk, hogy kihasználva még a takarást, pár lépést visszamenve újra a 
fenyőben folytatjuk az utunkat. De ötven méter után vége a fenyőnek, és már hóval borított 
kövek és zuzmók vannak a sziklákon. Már csak négykézláb lehet haladni felfelé az igen 
csúszós és meredek sziklán. Vigyázva arra, hogy nehogy valamelyik követ lerúgjuk, és ezt 
meghallják a vadak. A magasból lenézve látszik a tábor. Láthatjuk, hogy az összes ló bent van 
a karámban, és a kunyhóból füst száll fel. De ez csak egy pillanat, tovább kapaszkodom, 
felfelé az erős szürkületben. Már én megyek elől, és a szikla mögül kilépve meglátom a 
három kecskét. Három száz méterre vannak tőlem. Előttem ötven méterre egy egyedül álló 
törpefenyő van. Kúszva megközelítem, kitámasztom fegyverem, belenézek, és kiválasztom a 
legnagyobb kecskét, a sziklafalon áll, mögötte a két kisebb. Tudom, hogy nem lesz több 
esélyem, vagy most lövök, vagy kecske nélkül megyek haza. A lövés eldördül, a kecskék 
szökellnek, és látom, hogy nem találtam el. Gyorsan felhúzom, és szabad kézből rálövök. 
Puffanást hallok. A kecske jelzi a találatot, én újra felrántom a fegyveremet és célzok az álló 
kecskére. A kecske eldől, egy kisebb völgybe. „Megvan”- kiállt Karcsi. Térdig érő hóban 
indulok, messze magam mögött hagyva vezetőmet. Felmászok egy kisebb sziklára, a völgy 
előtt láttam összeesni a kecskét, de szerintem még száz méterre lehettem az állattól. 
Sziklaperemre felérve látom, hogy a kecske csúszik le a völgybe, már tehetetlenül, de még 
élve. A kegyelemlövés után, végtisztességet megadva, fotókat készítünk, de már az automata 
fényképezőgép bekapcsolja a vakut. A zsigerelést már sötétben fejezzük be. A felfelé vezető 
út nehéz és hosszú volt, de a lefelé vezető sokkal érdekesebb. A sötétben, a sűrű rengetegben 
haladtunk lefelé, sokszor hátsónkon csúszva. De a farkasüvöltés, mely messziről szólt 
gyorsította lépteinket. Egy óra múlva, a folyó mellett megtaláltuk lovainkat is. Hosszas 
unszolás után át úsztatunk a folyón, megtalálva a hazafelé vezető utat. A sötétben a lovak tíz 
perc alatt otthon voltak. A vacsora után lefeküdtünk és összegezve a kanadai vadászatomat, 
igen érdekesnek találtam. 
 De sajnos az ígért feketemedve és farkas nem került a céltávcsövem elé. Másnap 
visszarepültünk az alaptáborba, és ebéd után elindultunk Fort Nelsonba, egy nappal előbb a 
tervezettnél.  A repülő visszafelé nem indult a köd miatt, így az európai csatlakozást lekéstük, 
és a két napalat értünk haza. 



 Álmom, mely gyerekkorom óta kísért, megvalósult. Barangolhattam, és lovagolhattam a 
sziklás hegységben, de úgy gondolom, hogy már nevelkedik számomra a karibu és a 
feketemedve. Talán majd elmondhatom unkáimnak. Csak arra emlékezhetsz, amit meg is 
éltél!! 

 
 
 
 

  
 

 


