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Wej�cie na Kilimand¿aro
(w pisowni suahili Kilimanjaro),

mimo ¿e bardzo ³atwe, to jednak na
tyle trudne, ¿e startuj¹c z fotela

biurowego nie sposób siê mierzyæ...
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Pojechali�my do Afryki nie
tylko po to, by zobaczyæ i
wej�æ na najwy¿sz¹ wolnosto-
j¹c¹ górê �wiata, która, mimo
tak piêknie brzmi¹cego mia-
na, w naszym przekonaniu
nie sprawia wiêkszych trud-
no�ci technicznych. Kiliman-
d¿aro mia³o byæ przede
wszystkim poligonem dla or-
ganizmów naszych przyjació³
i znajomych, którzy chcieli siê
przekonaæ, jak to naprawdê
jest na wysoko�ci ponad 5800
m. W�ród nich byli i tacy, co
mieli za sob¹ jedynie tatrzañ-
skie wêdrówki. Dla mnie i
Kamila mia³a to byæ przede
wszystkim konfrontacja z
Czarnym L¹dem, który w
dzieciñstwie zawsze kojarzy³
siê z wielk¹ przygod¹. Rów-

nie kusz¹ca by³a �wiadomo�æ miniêcia
równika i przebywania na drugiej pó³kuli
w ponad 25-stopniowych upa³ach w
�rodku polskiej zimy.

Jeszcze przed podró¿¹ w�ród jedena-
stoosobowej grupy pojawi³y siê obawy
co do przelotu z Amsterdamu do Nairo-
bi kenijskimi liniami. Co to bêdzie za sa-
molot i czy w ogóle doleci? Jak siê pó�-
niej okaza³o, by³ to najnowszy pomys³
Boeinga, czyli maszyna 777, która nie
mog³a byæ starsza ni¿ dwa lata, a obs³u-
ga, czysto�æ i komfort lotu potwierdza³y
tylko has³o reklamowe Kenya Airways �
The Pride of Africa (Duma Afryki).

Afryka przywita³a nasz¹ ekipê odcienia-
mi zieleni... Patrz¹c na filmy i zdjêcia z
poprzednich lat spodziewali�my siê cze-
go� zupe³nie innego. Od kierowcy wio-
z¹cego nas z lotniska w Nairobi dowia-

dujemy siê, ¿e w tym roku pora sucha
siê spó�nia ju¿ pó³tora miesi¹ca i praw-
dopodobnie nie nadejdzie wcale. Ano-
malia podobna do tej, która w Polsce
nie przynios³a zimy. Po kilku godzinach
podró¿y bardzo przyzwoitym autobusi-
kiem, maj¹c za sob¹ granicê kenijsko-
tanzañsk¹ w Namandze, w okolicach
Arushy po raz pierwszy dostrzegamy
potê¿n¹ sylwetkê Kili, choæ do pokona-
nia mieli�my jeszcze oko³o 100 km.

By móc dobrze oceniæ potêgê tej góry,
proponujê przenie�æ siê na chwilê do
centrum Krakowa i spróbowaæ sobie
wyobraziæ Tatry widziane z ka¿dego
�rednio-wysokiego budynku, góruj¹ce
nad miastem w postaci jednej kopula-
stej góry. Kili, podobnie jak one, ma
ponad 50 km rozpiêto�ci, tylko ¿e jest to
samotny masyw o przewy¿szeniu
wzglêdnym 5000 metrów.
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Wieczorem bez przeszkód doje¿d¿amy
do Moshi, gdzie w hotelu dowiadujemy
siê, ¿e kopu³a Kilimanjaro jest mocno
za�nie¿ona, a w strefie lasów deszczo-
wych uci¹¿liwe b³oto wymusza u¿ycie
stuptutów. Wype³niamy kolejne sterty pa-
pierów � przepustek, wiz itp. Wiêkszo�æ
z nas ju¿ z pamiêci uzupe³nia pola nu-
merami paszportów, lotu i innymi cyfer-
kami, które nigdy wcze�niej tak czêsto
nie by³y potrzebne. Noc spêdzamy w
przyjemnych, pó³ s³omianych � pó³ be-
tonowych hotelowych domkach, chro-
nieni przed obecn¹ tu malari¹ gêst¹ sie-
ci¹ moskitier, bêd¹cych na wyposa¿e-
niu ka¿dego z pomieszczeñ. Rano, po
za¿yciu codziennej dawki �rodków prze-
ciwmalarycznych oraz bardzo obfitym
�niadaniu, ruszamy. Najpierw czterdzie-
stominutowa przeja¿d¿ka na dachu busa
w�ród otaczaj¹cych bananowców do
Machame Gate. Ledwie wysiedli�my przy

bramie parku i ju¿ oblegaj¹ nas t³umy
czarnoskórych z �darami� nie za darmo.
Przepychaj¹ siê i krzycz¹ �special mor-
ning price... only for you my brother�.
Pierwsza zaproponowana przez nich
cena jest kilkadziesi¹t razy wy¿sza, ni¿
ostateczna, któr¹ mo¿na wynegocjowaæ
jedynie przez ostentacyjn¹ rezygnacjê z
zakupu. W�ród oferowanych gad¿etów
s¹ i takie, co wygl¹daj¹ znajomo: kijki
Salewy oraz przeró¿ne pokrowce prze-
ciwdeszczowe na plecaki. Du¿y ich wy-
bór zastanowi³ mnie przez chwilê. Jak
siê pó�niej okaza³o, nawet tu zawsze
warto mieæ je przy sobie... Szybko uda-
³o siê zgrupowaæ obs³uguj¹cych nas 22
tragarzy, 3 kucharzy i obowi¹zkowego

przewodnika z dwoma za-
stêpcami i rozdzieliæ ca³y
ekwipunek 40-osobowej w
sumie wyprawy. A jest co
rozdzielaæ: namiot - mesa,
kuchnia z my�l¹ o wszyst-
kich, czyli talerze, sztuæce,
kubki, krzes³a, sto³y, do tego
nale¿y jeszcze dodaæ mied-
nice, namioty oraz samo wy-
¿ywienie, na które sk³ada³o
siê np. kilkadziesi¹t kilogra-
mów ziemniaków... Ka¿dy z
tragarzy zwykle niesie co
najmniej dwa plecaki i czê�æ
pozosta³ego dobytku po-
trzebnego wyprawie, czyli
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oko³o 40-45 kilogramów. Jak
to w afrykañskim zwyczaju
bywa, po³owê z tego niesie
na g³owie.

Jeszcze przed po³udniem
pniemy siê w górê w g³¹b
lasu deszczowego. Do obo-
zu pierwszego Machame
Camp, po³o¿onego na wys.
2800 m, dochodzimy po piê-
ciogodzinnym marszu przez
nieprawdopodobnie gêst¹
d¿unglê ze zwisaj¹cymi lia-
nami. W czasie wêdrówki
towarzysz¹ nam kolorowe
ptaki, ma³py i inne stworze-
nia. Do pe³ni szczê�cia na-
szych Pañ brakowa³o jedy-
nie jadowitych paj¹ków wiel-
ko�ci talerza oraz wê¿y. Obóz
rozbijamy w�ród rozrzedzo-
nych zaro�li powy¿ej grani-
cy lasu. Od tego momentu
bêdziemy na otwartej prze-
strzeni ju¿ w zasadzie do
samego szczytu. Jeszcze
przed zmrokiem pierwsza
niespodzianka ze strony na-
szych tragarzy � miednice z
gor¹c¹ wod¹. Patrzymy na te
luksusy z niedowierzaniem,
ale skoro s¹, to dlaczego
mam sobie odmawiaæ przy-
jemno�ci zanurzenia koñ-
czyn w ciep³ej wodzie?

trekking

Nastêpnego dnia w drodze do Shira
Camp (3700 m) oko³o godziny 1400 za-
czyna siê co�, co zwykle przekonuje do
zakupu pokrowca przeciwdeszczowego
na plecak... ulewa. Po up³ywie 30 minut
ju¿ wiem, ¿e w plecaku nie mam takiej
rzeczy, która mog³aby byæ jeszcze su-
cha...

Pozosta³e dni w drodze na szczyt Kili
wygl¹daj¹ w zasadzie podobnie. Co-
dziennie nale¿y przebyæ kilkana�cie ki-
lometrów, co zajmuje zwykle miêdzy 4
a 6 godzin. Czasem droga biegnie w�ród
wielkich bomb wulkanicznych, stanowi¹-
cych pozosta³o�æ po aktywno�ci Kili,
albo w�ród wystêpuj¹cych tylko na tym
obszarze sinisji � charakterystycznych
wysokich ro�lin, których zielone pêki wy-
rastaj¹ tylko na czubku wcze�niej
uschniêtych. Ze wszystkich odwiedza-
nych po drodze camp�ów � Shira, Kar-
ranga (3930 m), Barrafu (4550 m) � zde-
cydowanie najbardziej malowniczym jest
Barranco (3870 npm). Obóz po³o¿ony
u stóp dwukilometrowej �ciany krateru
Kibo � Western Breach musi robiæ moc-
ne wra¿enie. Jest to jedyne miejsce,
gdzie naprawdê mo¿na poczuæ zdoby-
wanie olbrzymiej góry.

W miarê up³ywu kolejnych dni, wraz ze
wzrostem wysoko�ci stale pogarsza siê
samopoczucie niektórych uczestników
wyprawy. Po przeanalizowaniu czasu,
który nam pozosta³ na zrealizowanie

celu, wspólnie podejmujemy decyzjê o
zmianie planów. Maj¹c wcze�niej zapla-
nowane zej�cie ze szczytu z jednym
noclegiem po drodze w Mweka Camp
(3100 m), postanawiamy z niego zrezy-
gnowaæ, wyd³u¿aj¹c o jedn¹ noc akli-
matyzacjê i nocuj¹c w pocz¹tkowo nie-
zaplanowanym obozie Karranga. To jest
w³a�ciwa decyzja.

Dwa dni pó�niej o wschodzie s³oñca w
dziesiêcioosobowym zespole stajemy
przy s³ynnej, wielokrotnie fotografowa-
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nej tabliczce na szczycie Kilimand¿aro
� Uhuru Peak 5896 m. Od prze³êczy
zwanej Stella Point (5730 m), na szczyt
wyprowadza³a nas szeroka krawêd� kra-
teru, która by³a w tym roku istnym lodo-
wiskiem. Kibo nie przypomina³ tego z
wiêkszo�ci znanych zdjêæ, przedstawia-
j¹cych zwykle parê p³atów wytapiaj¹ce-
go siê w zastraszaj¹cym tempie lodow-
ca. Zaskoczy³ nas grub¹ zalodzon¹ po-
kryw¹ �nie¿n¹, na której mo¿na by³oby
u¿yæ raków, gdyby oczywi�cie ktokol-
wiek je zabra³ ze sob¹... Stoj¹c na szczy-
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cie o 630 rano, po sze�ciu go-
dzinach dreptania, wiedzia-
³em, ¿e za chwilê czeka nas
oko³o 40-50 kilometrów
schodzenia. Decyduj¹c siê
na wyd³u¿enie akcji wej�cia,
wszyscy zdawali�my sobie
sprawê z tego, ¿e musimy
zej�æ do bramy parku jesz-
cze tego samego dnia. Miej-
scowi przewodnicy utwier-
dzali nas w przekonaniu, ¿e
jest to mo¿liwe. I by³o. Po
godzinie 2200 i spêdzeniu
prawie 23 godzin na nogach,
totalnie wyczerpani jeste�my
przy Mweka Gate. Jeszcze w
drodze uda³o nam siê tele-
fonicznie zorganizowaæ

trekking
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transport oraz zezwolenie na wyj-
�cie z parku, mimo zakazu obo-
wi¹zuj¹cego ze wzglêdów bez-
pieczeñstwa od godziny 20-tej.
Do pe³ni szczê�cia pozosta³o nam
tylko zimne Kilimanjaro � piwo
w Moshi.

Chc¹c wykorzystaæ czas, który
nam pozosta³ w Afryce, zaplano-
wali�my powrót na lotnisko do
stolicy Kenii noc¹. Po kilku
dniach w�ród dzikich afrykañ-
skich zwierz¹t, spod znanego
nam hotelu w Moshi po pó³nocy
zabiera nas specjalnie zorganizo-
wany autobus. Spokojn¹ podró¿,
spêdzan¹ g³ównie w pozycji le-
¿¹cej na rozmieszczonych na
kszta³t materacy plecakach, w jed-
nej chwili przerywa potê¿ny ka-
mieñ rozbijaj¹c ch³odnicê. To
oczywi�cie stawia nas w trudnym
po³o¿eniu, gdy¿ wszystko mieli-
�my zapiête na ostatni guzik i nie
mo¿emy sobie pozwoliæ na po-
�lizg d³u¿szy ni¿ dwie godziny.
Kierowca ma �wiadomo�æ naszej
sytuacji i pêdzi przez busz do
momentu, gdy wnêtrze autobu-
su ca³kowicie ogarnia dym z
¿arz¹cego siê silnika. To ju¿ ko-
niec... nie zd¹¿ymy na samolot.
�rodek nocy, droga ca³kowicie
pusta, ci¹gn¹ce siê po horyzont
dzikie przestrzenie rokuj¹ nie-
wielkie nadzieje na dotarcie do

Nairobi na czas.
To, co wydarzy³o siê pó�niej, by³o zbie-
giem szczê�liwych okoliczno�ci, których
nie sposób opisaæ. Na lotnisko wpada-
my 10 minut przed odlotem i jakim�
cudem przekonujemy kogo trzeba, by
nas jeszcze odprawiono. Dopiero na
pok³adzie samolotu mamy �wiadomo�æ,
¿e mimo wszystko siê uda³o.

Na trudno�æ tej poniek¹d ³atwej góry
sk³ada siê czynnik, który nie pojawia siê
na innych tak skomercjalizowanych
szczytach. Powa¿nym utrudnieniem jest
z góry ograniczony czas na wej�cie. Nie
zak³ada on ani jednego dnia odpoczyn-
ku w celach aklimatyzacyjnych. Ze
wzglêdu na wysoko�æ op³at za przeby-
wanie na terenie Parku Narodowego Ki-
limand¿aro (120$-150$ za ka¿dy dzieñ
+ dodatkowe op³acenie tragarzy i prze-
wodników), ¿adna wyprawa nie planu-
je d³u¿szej akcji, ni¿ standardowe 6 dni,
uniemo¿liwiaj¹c tym samym dostosowa-
nie tempa wej�cia do samopoczucia
uczestników. Spo�ród uczestników na-
szej wyprawy niektórym wej�cie na Kili
przysz³o do�æ ³atwo, ale byli i tacy, któ-
rzy przez wiêkszo�æ dni zmagali siê ze
s³abo�ciami swojego organizmu i tylko
dziêki niewiarygodnej wrêcz determina-
cji spe³nili swoje marzenie.

Cenne uwagi
W Tanzanii jest wiele agencji, które or-
ganizuj¹ wej�cia na Kilimand¿aro. Nale-
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¿y jednak pamiêtaæ, ¿e kapi-
talizm Afryki Wschodniej jest
co najmniej tak dziki jak
zwierzêta, które tam ¿yj¹. Nie
powinno siê zak³adaæ, ¿e
ka¿da wynajêta agencja za-
pewni to, co oferuje i w ta-
kiej formie, jak tego oczeku-
jemy. Wystarczy nieodpo-
wiednie wy¿ywienie z
dawk¹ obcej flory bakteryj-
nej, skutecznie pozbawiaj¹-
ce chêci do atakowania
szczytu.
Napiwki rzêdu 20$ dla traga-
rzy s¹ zwyczajem obowi¹z-
kowym i trzeba je darowaæ
osobi�cie bezpo�rednio po
zakoñczeniu akcji górskiej.
Scedowanie napiwków na
jedn¹ osobê, najczê�ciej sze-
fuj¹cego im przewodnika,
koñczy siê...ogromnym na-
piwkiem dla jednej osoby.
Czarnoskórzy cz³onkowie

ekipy równie chêtnie przyjm¹ elementy
wyposa¿enia i szturmowej odzie¿y, bo
ich pozostawia wiele do ¿yczenia.
Afrykañskie dzieci w ka¿dym miejscu
prosz¹ o d³ugopisy i warto pomy�leæ o
tym jeszcze w Polsce, nadmiar s³odyczy
w plecaku te¿ nikomu nie zaszkodzi.
Podczas zdobywania Kilimand¿aro co-
dziennie rano i o zmroku mo¿na liczyæ
na miednicê pe³n¹ gor¹cej wody do
umycia siê. Sto³y w mesie � codziennie
rozbijanej na nowym terenie � zawsze
przykryte s¹ nowymi, papierowymi ob-
rusami. Podczas podchodzenia, gdy ca³a
kuchnia jest w drodze, mo¿na liczyæ na
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lunchowy zestaw tzw. crissburger, w któ-
rym równie¿ bêdzie co� wegetariañskie-
go. Przydaj¹ siê w³asne energetyzuj¹ce
s³odycze.

Wiêcej informacji praktycznych oraz
galeria wyprawy na oficjalnej stronie:
www.kilimanjaro.4challenge.org

Podziêkowania od 4CHALLENGE dla
Jacka Heliasza za piêkne fotografie, dla
którego pokonanie Kili by³o czym� wiê-
cej ni¿ tylko wej�ciem na szczyt.Pawe³ Soko³owski(4CHALLANGE, KW Lubin)

Przepisy wizowe:
Wiza jest wymagana.
Do Tanzanii i Kenii kosztuje po 50 USD
ka¿da, otrzymuje siê j¹ na granicy. Wiza
jest wa¿na przez 3 miesi¹ce.
Paszport powinien byæ wa¿ny przez
jeszcze co najmniej 6 miesiêcy od pla-
nowanej daty wyjazdu z Tanzanii.Pieni¹dze:
Wymienialna jest w zasadzie ka¿da wa-
luta twarda, najlepiej mieæ dolary, po-
tem Euro (w tej kolejno�ci). Dolary musz¹
byæ tzw. nowe tzn. z du¿ymi g³owami
prezydentów. Stare banknoty (z ma³ymi
g³owami) generalnie w ogóle nie s¹ przyj-
mowane we Wschodniej Afryce. Karty
kredytowe dzia³aj¹ wszêdzie w du¿ych
miastach, bankomaty te¿.Czas:
W Tanzanii obowi¹zuje czas Greenwich
plus 3 godziny oraz plus 2 godziny w
okresie naszego czasu zimowego.Elektryczno�æ:
Napiêcie wynosi 220V; du¿e wahania
napiêcia i czêste przerwy w dostawie
pr¹du to norma; lepsze hotele maj¹ ge-
neratory. Gniazdka s¹ najczê�ciej typu
angielskiego (konieczna przej�ciówka).
Zasiêg telefonii komórkowej jest osi¹gal-
ny na stokach Kili, choæ nale¿y wzi¹æ
poprawkê na zdarzaj¹ce siê sytuacje

mnianymi wra¿eniami i malowniczo�ci¹.
Najpiêkniejsza z dróg na szczyt Kiliman-
d¿aro, zapewniaj¹ca równie¿ najlepsz¹
aklimatyzacjê. Wej�cie i zej�cie zajmuj¹
sze�æ dni.

Dzieñ pierwszy: Machame Checkpoint
(1900 m) � Machame Camp (2980 m)
Samochodami z Moshi doje¿d¿amy na
wysoko�æ 1900 m n.p.m do Machame

braku porozumienia pomiêdzy rz¹dz¹-
cymi krajem a biznesem, co prowadzi
nawet do tygodniowych przerw w do-
stêpie do sieci.

Machame Route
Zdecydowanie jest to najd³u¿szy wariant,
gdzie do pokonania s¹ najwiêksze od-
leg³o�ci. W zamian nagradza niezapo-
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Checkpoint, gdzie znajduje siê  brama
Parku Narodowego (Machame Gate). Po
przepakowaniu siê i zgrupowaniu tra-
garzy, ruszamy w¹sk¹, ale ³agodn¹ drog¹
wiod¹c¹ przez tropikalny las równiko-
wy do Machame Camp, na wysoko�æ
2980 m. Tego dnia maszerujemy oko³o
18 km, co powinno nam zaj¹æ nie wiê-
cej ni¿ siedem godzin.

Dzieñ drugi: Machame Camp (2980 m)
� Shira Camp (3840 m)
Kolejnego dnia nasz dystans jest o po-
³owê krótszy i wynosi 9 km. Nie ozna-
cza to jednak, i¿ czas, jaki na to po�wiê-
cimy, bêdzie o po³owê krótszy ni¿ w
dniu poprzednim, poniewa¿ podej�cie
jest ju¿ nieco trudniejsze g³ównie ze
wzglêdu na wysoko�æ, która mo¿e ju¿
wywieraæ wp³yw na wydolno�æ organi-
zmu. Osi¹gamy 3840 m pomiêdzy krate-
rami Kibo i Shira, gdzie po³o¿ony jest
Shira Camp.

Dzieñ trzeci: Shira Camp (3840 m) �
Barranco Camp (3950 m)
Dzieñ aklimatyzacyjny, poniewa¿ ró¿ni-
ca wysoko�ci do pokonania wynosi za-
ledwie 100 metrów. Jednak aby doj�æ do
nastêpnego biwaku, pokonujemy wznie-
sienie zwane Lava Tower 4500 m. Pod-
czas tego etapu z pewno�ci¹ ju¿ moc-
niej odczuwamy efekt rozrzedzonego
powietrza. Jednak powrót do obozu
poni¿ej czterech tysiêcy metrów popra-
wi samopoczucie, a ponowne osi¹gniê-
cie tej samej wysoko�ci powinno przyj�æ
ju¿ du¿o ³atwiej. Droga do najbardziej
malowniczo po³o¿onego Barranco Camp
zajmie oko³o 7 godzin. Obóz po³o¿ony
niemal u stóp krateru Kibo wznosz¹ce-
go siê 2000 metrów ponad nami.

Dzieñ czwarty: Barranco Camp (3950
m) � Barrafu Camp (4550 m)
Opcjonalnie: Barranco Camp (3950 m)
� Karranga Camp (3970 m)
Na pocz¹tek 300-metrowa �ciana Barran-
co Wall i naturalnie wydr¹¿ona w niej,
miejscami w¹ska, �cie¿ka. Jest to jedyny
odcinek, podczas którego mo¿e okazaæ
siê wskazane schowanie kijków i poma-
ganie sobie rêkami w bardzo ³atwym te-
renie. Po 3-4 godzinach na zmianê scho-
dz¹c i podchodz¹c przecinamy Karran-
ga Camp (3980m), który stanowi rezer-
wê aklimatyzacyjn¹ pozwalaj¹c¹ na prze-
planowanie dzia³añ w zale¿no�ci od
waszego samopoczucia. St¹d jeszcze 3

Jacek Heliasz - nale¿y do czo³ówki pol-skich fotografików reklamowych.Efekty jego pracy dla TVN-u i dla firmySony mo¿na by³o ogl¹daæ w prasie ina bilbordach. Stale wspó³pracuje zredakcj¹ �Men�s Heath�, fotografuj¹cna l¹dzie, w powietrzu i pod wod¹.Pasjonat podró¿y i sportów ekstremal-nych.www.heliasz.com

godziny podej�cia do Barrafu Camp
(4550 m). Temperatury w nocy mog¹ tu
spa�æ do -10C.

Dzieñ pi¹ty: Barrafu Camp (4550 m) �
Uhuru Peak (5895 m) � Mweka Camp
(3100 m) Opcjonalnie: Karranga Camp
(3970 m) � Barrafu Camp (4550 m)
Namioty opuszczamy o pó³nocy, krótki
posi³ek, by najpó�niej o 1 w nocy za-
atakowaæ. Sze�æ godzin stromego wdra-
pywania wyprowadza nas o wschodzie
s³oñca na krawêd� krateru w tzw. Stella
Point (5730 m), sk¹d mamy godzinê
³agodnego podej�cia szerok¹ grani¹ na
szczyt � Uhuru Peak (5895 m). Po zdo-
byciu najwy¿szej wolno stoj¹cej góry
�wiata, czeka nas trzygodzinne zej�cie
do obozu Barrafu, gdzie przywita nas
ciep³y posi³ek i tragarze gotowi do zej-
�cia. Po godzinnym odpoczynku scho-
dzimy do Mweka Camp (3100 m) w do-
linie Mweka.

Dzieñ szósty: Mweka Camp (3100 m) �
Mweka Gate (1800 m)
Opcjonalnie: Barrafu Camp (4550 m) �
Uhuru Peak (5895 m) � Barrafu Camp
(4550 m) - Mweka Camp (3100 m) -
Mweka Gate (1800 m). Mo¿liwe choæ
skrajnie wyczerpuj¹ce.

Ostatni dzieñ jest czterogodzinnym spa-
cerem w gêstym tropikalnym lesie do
Mweka Gate, gdzie bêd¹ oczekiwaæ na
nas samochody, które zabior¹  nas z
powrotem do hotelu w Moshi.


