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A str=b=tut mai bine de jum=tate
de planet=, [i nu ca turist, ci ca
aventurier. Extrem. |n ochii lui 

s-au reflectat unele dintre cele mai
frumoase peisaje [i f=pturi situate

la toate nivelele: pe p=m`nt, 
sub ap= sau pe cele mai \nalte

v`rfuri ale mun]ilor. 
A tr=it \n triburi din Amazon, 

a \notat cu rechini, balene, 
a stat la -48 de grade, dar [i la 

56 grade C la umbr=, a reconstituit
povestea unui avion pr=bu[it \n

mare. Nu de pu]ine ori a fost la un
pas s= pl=teasc= cu via]a pre]ul
c=l=toriilor extreme. Cu toate

astea, pentru MARC VORSATZ –
unul dintre cei mai aprecia]i

jurnali[ti exploratori din Europa –
via]a este despre Totul sau Nimic. 

ALL IN.
Or nothing
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CS|D: Ai [tiut din copil=rie c=
vei deveni c=l=tor prin lume?
Marc Vorsatz: Nu a[ fi spus
atunci chiar c=l=tor prin lume.
Dar de la c`]iva ani am [tiut
c= voi explora lumea, iar geo -
grafia era materia mea prefe -
rat=. La v`rsta de 6 ani am
spus tututor c= \ntr-o zi o s=
merg \ntr-o expedi]ie \n Ama -
zon [i \n Papua Noua Guinee.
Majo ritatea oamenilor nici
m=car nu auziser= pe atunci
de ele [i au r`s. Eu am cres -
cut \n Ger mania de Est. |ntr-un
regim co munist care nu l=sa
liber tate ce t=]enilor. Nu era
permis s= ie[i din ]ar=, a[a
cum a fost [i pen tru rom`ni
\nainte de ’89. Dar am [tiut
c= voi ie[i de acolo.

CS|D: C`te ]=ri [i regiuni ai
vizitat p`n= acum?
Marc: Exact 92 de ]=ri [i vreo
300 de regiuni precum insule,
de[ert etc. Dup= cum [tii anu -
mite insule sau regiuni apar]in
politic unei ]=ri, dar se afl= pe
un alt continent. Spre exemplu,
Groenlanda apar]ine politic
de Danemarca, chiar dac=

este cea mai mare insul= din
lume [i se afl= \n America.
CS|D: Asta \nseamn= c= nu ai
num=rat Groenlanda ca fiind
o ]ar=.
Marc: Corect. Nu e ]ar=. Dar
navighezi \ntr-un alt univers.
Lumea arctic= este incredibil
de frumoas=. Prin iceberguri
gigantice, \ntr-una dintre cele
mai \ndep=rtate locuri are lumii.
CS|D: Sun= periculos. 
No country for old men…
Marc: No country for old men.
(r`de). Trebuie s= fii preg=tit
pentru momentul \n care lu cru -
rile se \nr=ut=]esc \n s=lb=ticie.
|ntr-o expedi]ie extrem= nu se
pune problema dac= se vor
\nr=ut=]i lucrurile sau nu, ci doar
c`nd se vor strica. Trebuie s= fii
preg=tit pentru asta. Mental [i
fizic. Orice se poate \nt`mpla.
CS|D: {i ce se \nt`mpl= atunci
c`nd nu e[ti preg=tit corect? 
Marc: Atunci c`nd lucrurile
scap= de sub control [i nu 
mai e[ti \n stare s= g=se[ti o
solu]ie, riscul s=-]i pierzi via]a
\ntr-o clip= este imens.

Groenlanda

Yukon, -48oC

Marc Vorstaz
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CS|D: Se pare c= \]i place s=
te joci cu focul. |]i for]ezi
propriile limite?
Marc: S= mergi dincolo de
frontiere \nseamn= s=-]i for -
]ezi limitele. Este motorul ce
m= ]ine \n via]=, mental [i fizic.
CS|D: Se pare c= nu ai frici.
Este adev=rat?
Marc: Sigur c= am. Frica este
un instrument al evolu]iei. Un
extraordinar sistem de alarm=
de la mama natur=. Unele le
primim de la natur=, altele le
dob`ndim pe parcursul vie]ii. 
CS|D: Dar fricile au [i alte
conota]ii. Spre exemplu,
fricile ira]ionale…
Marc: Am o metod= simpl=
pentru a \nfr`nge acest gen de
frici: m= pun fa]= \n fa]= cu
problema. A[a c= \nfrunt focul
cu focu, frigul cu frig. Spre
exemplu, mult timp \mi limitam
experien]ele deoa rece \mi era
team= de frig. Un sfert din pla -
net= nu m= atr=gea deloc din
cauza temperaturilor sc=zute.
Dar eu voiam s= v=d toat= lu -
mea! A[a c= m-am for]at. So -
sise timpul s=-mi \nfr`ng limi -
tele. Evident, am f=cut asta \n
felul meu: extrem. Am luat
avionul c=tre Alaska \n cea mai
friguroas= lun= din an, \n fe -
bruarie, [i am mers la Yukon
pentru a face un fotoreportaj
despre cea mai dur= curs= de
s=nii trase de c`ini de pe pla -
net=. Temperatura ajunge p`n=
la minus 50 de grade [i chiar
mai jos noaptea. Concuren]ii
[i c`inii dorm afar=, f=r= nici
m=car o p=tur=. Am cump=rat
cel mai scump echipament \m -
potriva frigului disponbil \n
Europa, \ns= cum am ajuns \n
Alaska am fost aten]ionat c=
risc s=-mi pierd degetele dup=
doar o or= de stat afar=. A[a
c= a trebuit s= cump=r echipa -

ment de la un produc=tor local
pentru a putea s=-mi continui
aventura arctic=. A func]ionat,
am supravie]uit la -48 de grade
[i m-am [i bucurat de impre -
sionantele peisaje.
CS|D: {i chiar a[a, totul a
mers bine p`n= la cap=t?
Marc: Aproape totul. La un
moment dat, c`nd traversam
r`ul Yukon – am spart ghea]a.
La propriu, chiar dac= sun= ca
o glum= proast=. Chiar [i es chi -
mo[ilor le este greu s= detec -
teze punctele \n care ghea]a
este mai sub]ire, deoarece
este acoperit= de un strat
mare de z=pad=. Nu po]i ve -

dea. Auzi. Doar c= atunci
c`nd auzi, e prea t`rziu.
Dup= 1 metru am sim]it cum
ghea]a mi-a invadat masiv
cizmele [i m-am dus \n jos.
CS|D: Din acest punct mai ai
doar 3 minute p`n= s= mori
\n ap= \nghe]at=.
Marc: A[a e. Dar problema nu
e apa, atunci c`nd [tii cum s=
ie[i. |]i \nfigi [i mai tare pi cio -
rul [i apoi te tragi afar=. Nu e
mare lucru. Problema este ae -
rul rece c`nd ie[i afar=. |ntr-o
secund= cizmele [i pantalonii
mei erau extrem de \nghe ]ate.
Eschimo[ii m-au acoperit ime -
diat cu bl=nuri [i m-au dus

\ntr-o cas= c=lduroas= din sat.
A fost nevoie s= taie at`t ciz -
mele cele noi c`t [i pantalonii
termici, altfel nici o [ans= s=
le \ndep=rtezi c`nd sunt at`t
de \nghe]ate. Altfel mi-a[ fi
putut pierde ambele picioare.
CS|D: Iube[ti experien]ele
extreme?
Marc: Am nevoie de extrem.
CS|D: Ce tip de diet= adop]i?
Marc: Nimic special. Doar m`n -
care s=n=toas=. Diminea]a
müsli cu cereale proasp=t zdro -
bite, nuci, br`nz= slab=, lapte
[i miere. Toate bio. Pr`n zul este
\n stilul c=l=toriilor me le: sa -
shimi – Japonia, curry – India,
paste – Italia. Seara, du p= sport
am de obicei o cin= u[oar= –
Ceviche – Peru, tabou leh li ba -
nez. Suplimentele ali mentare
sunt un tabu pentru mine, la fel
[i m`ncarea de convenien]=.
CS|D: De ce colec]ionezi nisip?
Marc: C`nd am \nceput s= 
lu crez ca jurnalist de c=l=torii,
am \ncetat s= mai cump=r
suveni ruri [i m-am g`ndit s=
aduc ce va original, dar care s=
se men ]in= \n timp. R=spunsul

{arpe otr=vitor Olive, Australia

Pe[tele Napoleon, Marea Barier= de Corali – Australia

Special



a fost simplu: nisip. Iar fie care
nisip arat= diferit. De la cel
mai str= lucitor din Barbados,
Caraibe p`n= la cel mai ro[u
din de [er tul Namib, Namibia,
p`n= la cel mai negru din
Tahiti, Pacificul de Sud. 
CS|D: C`t de mare este
colec]ia ta? 
Marc: Exact 90 de „sticlu]e”
din 90 de ]=ri – c`te 125 g
de nisip \ntr-o colec]ie din
buc=t=ria mea [i \nc= 100
sticlu]e cu nisip din acelea[i
]=ri, dar alte regiuni \n alt=
colec]ie. Fiecare recipient este

etichetat [i con]ine c`te ceva.
Uneori cea mai mic=
moned=, alteori o perl= sau
ceva secret. Doar eu [tiu.
CS|D: {i vrei s= p=strezi
secret?
Marc: Nu pentru eternitate.
C`nd va fi timpul s= plec de pe
lumea aceasta, le-am spus celor
mai buni prieteni s= deschid=
sticlu]ele cu nisip, monezi, per -
le [i alte secrete s= citeasc=
numele ]=rii [i s= le arunce
peste mine. (z`mbe[te)
CS|D: B=nuiesc c= nu ai 
co lec tat nisipul de pe plaj=? 

Marc: Nu chiar. L-am cules \n
stilul meu. |l colectez doar
din mare sau din r`uri. 
CS|D: Este adev=rat c= ai
„furat” nisip de sub piciorul
unui crocodil african?
Marc: Aproape c= da (r`de).
Zimbabwe, Cascada Victoria.
Am cobor`t pe r`ul Zambezi.
Aici este casa unei imense
popula]ii de crocodili de 8 m.
A[teapt= s= prind= prada, sunt
invizibili de la suprafa]a apei.
CS|D: Sun= periculos…
Marc: Am fost foarte speriat.
M-am n=scut cu teama de a nu
fi m`ncat. Am \ncercat s= sur -
prind la suprafa]a apei orice
mi[care fin= de sub ap=. Sim -
]eam c= mi-am preg=tit to]i
mu[chii, toate celulele s= m=
retrag rapid. Crocodilii sunt in -
credibil de rapizi. Am b=gat
m`na dreapt= \n ap=, dar am
dat doar de m`l. A trebuit s=
bag m`na p`n= la um=r, am
luat doar m`l [i nisip. Nu m-am
l=sat, am prezentat capul meu

la suprafa]a apei ca pe un ape -
ritiv. Am sim]it cum o trans pi ra -
]ie rece \mi cuprinde tot corpul.
CS|D: }i-ai riscat via]a pentru
o m`n= de nisip?
Marc: Pentru 125 g.
CS|D: Nici chiar localnicii nu
se apropie at`t de mult de ap=.
Marc: Sigur c= nu. Dar uneori
trebuie s= \ncalci chiar [i pro -
priile reguli. Nu e inteligent,
nu e logic. Dar e necesar (r`de).
CS|D: Publici aven tu rile tale de
c=l=torie \n unele dintre cele
mai renumite ziare, reviste [i
publica]ii online din lume pre -
cum: „Neue Zürcher Zeitung
din Elve]ia, sau „Die Zeit“ or
„Spiegel Online“ \n Germania.
Marc: Pove[tile excep]ionale
au nevoie de publica]ii excep -
]ionale. Am cam 1 milion de
cititori lunar. Recordul a fost
de 10 milioane de cititori pen -
tru povestea din Yukon.
CS|D: Dar unde ai deprins me -
seria? Ai studiat la Univer si ta -
tea de Arte din Berlin.
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„M= preg=tesc fizic [i mental pentru
expedi]ii. O dat= pe s=pt=m`n=
antrenament Iron cu muzic= Rammstein,
o dat= pe s=pt=m`n= power yoga, 
apoi yoga meditativ=. O combina]ie
bun= pentru minte [i suflet.”

Maldive

Valiza pierdut= la cutremurul din Kathmandu



Marc: A[a e. Am studiat co mu -
nicare verbal= [i vizual=. {i fo -
tografie. Dar dup= 12 semes tre,
nu [tiam nimic despre comu ni -
care. Iar c`nd vrei s= vezi lu -
mea, trebuie s= ie[i din ca mera
de studiu. Pove[tile se culeg
de prin lume [i abia apoi se
\mp=rt=[esc.
CS|D: Cum ai devenit 
scriitor-c=l=tor?
Marc: Accidental. Eram cu fra -
tele meu William la biroul com -
paniei media pe care o \nfiin -
]ase [i povesteam entuziast de -
spre „cel mai mare show de pe
P=m`nt” – carnavalul din Tri -
nidad – unde m= distra sem te -
ribil. Un coleg a avut ideea s=
m= recomande edi to rului de c= -
l=torii al TAZ, cel mai citit ziar
din Germania. Mi-a dat 2 zile
pentru un articol de o pagin=
\n ziar. Spa]iul maxim! Era luni.
CS|D: „Cel mai mare show de
pe P=m`nt” – primul t=u
articol?
Marc: Nu mai scrisesem nicio -
dat= ceva pentru pres=, nu pu -
blicasem nimic. Nu era planul
meu s= devin jurnalist sau scrii -
tor. Dar am sim]it c= este [ansa
mea s=-mi schimb via]a com -
plet. Nu [tiam ce s= fac cu via -
]a mea p`n= atunci. De cele
mai multe ori m= plictiseam te -
ribil. Doar petrecerile nu m=
plictiseau. Dar realizam c= e o
fericire fals= [i care nu du reaz=.
Nici real. Era timpul s= \ncep
ceva nou. S`mb=t= articolul
meu era publicat. Cu un anun]
mare pe prima pagina. Am
\nceput o nou= via]=. 
CS|D: Crezi \n destin? 
Marc: Da, cred. Dar mai cred
c= noi avem o mare influen]=.
Pe drumul pe care \l numim
via ]= lu=m decizii: unde e
destina]ia urm=toare, ce cale
aleg? Dreapta sau st`nga? 

CS|D: Ai ales s= fii scriitor-
c=l=tor.
Marc: Mai t`rziu da. La \nce -
put mi-am focusat toat= ener -
gia pe o regiune pentru a
deveni specialist: Caraibe.
CS|D: Nu e chiar cea mai rea
regiune din lume…
Marc: Corect. De dou= ori pe
lun= eram acolo. Dup= doar
un an, oamenii din media \mi
spuneau „Mr. Carib Strong”.
Bine, eu mi-am ales apela tivul.
Doar am studiat publicitatea
la Universitate. (R`de)
CS|D: De unde ai mo[tenit
gena c=l=toriilor?

Marc: Str=bunicul meu este
eroul meu. A fost marinar, c= -
pitanul unor vase cargo. Navi -
ga \n jurul lumii, a supra vie ]uit
\n dou= naufragii. Unul \n sudul
Pacificului [i altul a fost pe
Marea Nordului de Cr=ciun \n
1880. El [i bunica mea (18 ani)
au supravie]uit pe jum=tate
\nghe]a]i pe o bucat= de
ghea]= p`n= au fost salva]i. 
CS|D: Puternic cuplu. 
Marc: Tot el a atins recorduri
mondiale. A fost cel mai rapid
marinar din Anchorage/Alaska
p`n= \n Melbourne/Australia. A
ajuns la destina]ie cu 17 zile mai

devreme. Iar str=bunica mea a
n=scut-o pe bunica pe vas, \n
port la Melbourne. Nu au vrut
doctor. Doar au mers \n ora[
pentru certificat de na[tere.
CS|D: Ai [i o sor= faimoas=,
c`[tig=toare a Premiului
Nobel: Diana Urge-Vorsatz.
Marc: Sigur, cea mai mare de -
cora]ie a fost premiul Nobel
pentru Pace \n 2007 – Intergo -
vernamental Panel on Climate
Change – ea a coordonat echi -
pa de oameni de [tiin]=. Apro -
po, ea este mama a 8 copii.
Chiar nu [tiu cum reu[e[te s=
le fac= pe toate. Respect!

CS|D: C`teodat= Diana c=l= -
to re[te mai mult dec`t tine.
Marc: Da, sora mea c=l=to re[te
\n jurul lumii pentru a ]ine pre -
legeri. |ntr-un an a vizitat toate
continentele de minimum do u=
ori. Peste un an, \n 2014, am
fost [i eu pe toate conti nen tele
de dou= ori, except`nd Aus -
tralia – am ajuns doar o dat=.
Da, sora mea mai mic= este
greu de \ntrecut...  Chiar da c=
anul trecut am zburat de 62 de
ori. Dar ca s= fiu sincer, Diana
nu prea are timp s= viziteze, ci
merge pentru congrese. A[a c=
noi c=l=torim \n stiluri diferite.

CS|D: Nume[te 3 ora[e
extraordinare. 
Marc: New York, Rio de
Janeiro [i Tokyo. Foarte di fe -
rite, dar cu vibra]ii ului toare
[i un imens poten]ial pentru
oameni creativi. 
CS|D: Ai fost la Bucure[ti? 
Marc: Da. Mi-au pl=cut oa me -
nii, sunt prieteno[i. Chiar dac=
regula mea este s= nu revin, o
s= o fac. Am un motiv special.
CS|D: Ce peisaje la suprafa]=
te-au fascinat cel mai mult?
Marc: Dificil de r=spuns. C`nd
am mers prima oar= \n Alaska
s=-mi \nfr`ng teama de frig,

m-am \ndr=gostit de lumea
arctic=. Peisaje ce te las= f=r=
suflare. Aici sim]i elementele
vie]ii. Delta Orinoco \n Vene -
zuela m-a impresionat cu cul -
tura nativilor Warao [i p=du rea
tropical= mai mult chiar [i de c`t
cea Amazonian=. Dar conti nen -
tul meu preferat este Africa.
CS|D: Ai tr=it cu un trib \n
mijlocul junglei \n Brazilia.
Marc: A fost o experien]= ex -
traordinar=. Am ajuns cu un
localnic care m-a dus \n labi -
ri ntul apelor [i a junglei. La opt
ore de orice urm= de civili za -
]ie m-a l=sat. Am rugat nativii
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s= m= ad=posteasc=. Am co -
mu nicat doar prin limbajul
non- verbal. Am \n]eles totul.
|n propor]ie de 90% limbajul
este non-verbal. Au \mp=r]it
m`ncarea cu mine. M-au
\nv= ]at s= v`nez, am folosit 
o suli]=, a fost o lec]ie de
supravie ]uire departe de
lumea modern=. 
CS|D: Ochii t=i au v=zut mai
bine de jum=tate de planet=
la toate nivele: p=m`nt, sub
ap= sau pe v`rfurile mun]ilor.
Ce \]i lipse[te totu[i?
Marc: Cea de a doua jum=tate.
CS|D: E[ti nomad?

Marc: Nu, cu siguran]= nu. Am
\nt`lnit numero[i nomazi, \n
Sudan \n Sahara African=, de
exemplu, sau \n Asia. Ei sunt
buni \n ceea ce fac, supravie -
]uiesc \n de[ert sau step=.
Doar at`t. Orizontul noma -
zilor pe care i-am \nt`lnit este
li mi tat. Eu sunt un c=l=tor
prin lume, un cosmopolit.
CS|D: Unde este casa ta?
Marc: Sunt dou= „case”. Cea
fizic= \n Berlin, locul meu de
baz=, „castelul” meu plin de
c=r]i, mobil= antic=, machineta
de cafea, colec]ia de nisip. Este
bine s= revin aici dup= s=pt= -

m`ni \n hoteluri anonime sau
nop]i \n cort sau \n jungl=.
Casa emo]ional= – este unde
\mi este inima. Este singur=
sau co nec  tat=. Dac= e[ti
\ndr= gostit cu adev=rat [i ai
g=sit inima potri vit=, nici nu
mai conteaz= \n ce parte a
planetei e[ti. Alt fel, po]i fi [i \n
paradis [i te vei sim]i cel mai
singur om de pe planet=.
CS|D: Exist= [i p=r]i \ntune cate
ale jobului t=u de vis?
Marc: De cele mai multe ori,
lucrurile arat= mai bine dec`t
sunt de fapt. Este greu s= ai
o via]= social=. C`nd nu sunt
plecat trebuie s= muncesc
foarte mult, 10 ore pe zi, 6,7
zile pe s=pt=m`n=. Mai exist=
o parte, femeile sunt atrase
de aventurile mele extreme,
de pove[tile mele. Dar c`nd
\ncep s= m= antrenez [i plec
\ntr-o expedi]ie, \ncep s= se
pl`ng=. Stilul acesta de via]=
func]ioneaz= doar al=turi de
o partener= cu o personalitate
puternic=, care [i-a c`[tigat
succesul [i lupt= s=-l men]in=.
CS|D: Ai g=sit paradisul de pe
p=m`nt p`n= acum?

Marc: Nu chiar, dar aproape.
Insulele Marchize, un grup de
in sule izolate din Polinezia Fran -
cez=, Pacificul de Sud. Nu am
mai v=zut asemenea fru mu se]e.
Nu se compar= cu ab so lut ni -
mic. Apropo, nici un loc popu -
lat de pe Terra nu este at`t de
izolat de p=m`nt dec`t acesta.
7.000 km p`n= \n Mexic,
8.000 km p`n= \n Chile, 9.000
Km p`n= \n Australia. E \ncon -
jurat doar de ape f=r= sf`r[it.
CS|D: Mari nume au fost atra -
se de insulele Marchize:
Marlon Brando, Jacques Brel...
Marc.: Da, pentru un motiv
bun. James Cook, Herman
Melville, Robert Louis Sten ven -
son, Friedrich Wilhelm Murnau
[i nu \n ultimul r`nd Paul
Gauguin care a f=cut insula
cunoscut=. Atunci c`nd Jack
London a v=zut golful Nuku
Hiva a spus: „Aproape c=
sim]i durere, at`t de perfect=
este aceast= frumuse]e”.
CS|D: Nu te \ntorci niciodat=
\n acela[i loc. 
Marc: Poate voi face o excep]ie
\n cazul insulelor Marchize, s=
le ar=t [i prietenei mele. Este
greu s= nu te \ntorci, mai ales
c`nd se leag= prietenii [i [tii c=
nu vei mai vedea niciodat= acei
oameni. Dar nu e timp pen tru
regrete [i sentimen ta lisme.
Prea multe locuri de explorat. 
CS|D: 2015... Este un an al
destinului pentru tine?
Marc: A[a pare.
CS|D: Ai supravie]uit cutre mu -
rului din Nepal \n aprilie. 
Marc: Am fost aproape... Na -
tura a sc=pat de sub control [i
eram acolo. Cutremurul ne-a
lovit s`mb=t= c`nd urcam pe
Himalaya. Alunec=ri de teren,
st`nci c=deau. Unele mai mari
dec`t ma[inile. Z=pad=, polei,
ploaie rece. Un r`u ne-a sp=lat

Cascada Virginia, Canada

Peru



drumul pe care urcam. Ca [i
cum nu era de ajuns, eu suf=r
de r=u de \n=l]ime [i am avut
o durere groaznic= de cap.
Du minic= am \nceput cobor` -
rea, luni seara am ajuns \n
vale. Nu s-a pierdut nimeni,
nu s-a r=nit nimeni. A fost un
mic miracol.
CS|D: Dar ]i-ai pierdut baga -
jul \n Kathmandu.
Marc: Vechea mea valiz= Ri -
mowa, un prieten de \ncre dere
ce m-a \nso]it \n mai bine de
60 de ]=ri pe toate continen -
tele. A fost \ngropat= \n timpul
cutremurului \n Kathmandu,
\n casa de oaspe]i.
CS|D: Ce \nve]i dup= un
astfel de dezastru natural?
Marc: Am \nv=]=t c= trebuie s=
pre]uiesc via]a [i s=n=tatea.
Toate lucrurile materiale pot
fi \nlocuite. {i am \nv=]at s=
nu mai repet acelea[i gre[eli.

CS|D: Se pare c= asta ]i-a sal -
vat via]a \n octombrie c`nd ai
f=cut diving la 40 m, Cate dra -
la Rapadura \n Tenerife, unul
dintre cele mai periculoase lo -
curi din lume. Doar diverii de
elit= sunt autoriza]i s= se scu -
funde acolo. Ce s-a \nt`mplat?
Marc: Adev=rat, trebuie s= fii
un master scuba diving. Am
luat echipament nou [i nu [tii
niciodat= de c`t= greutate ai
nevoie. Am avut prea multe
greutate, mare era zbuciu ma -
t=, iar curentul uciga[. Am
urcat la suprafa]= din nou, 
iar problema a fost rezolvat=.
CS|D: Aproape c= ai murit
\ntr-o situa]ie asem=n=toare
c`nd f=ceai scufund=ri dea -
supra bombardierului
Blenheim \n Malta 2009. 
Marc: Au fost c`teva gre[eli
simultane. Echipamentul a
fost configurat gre[it [i mi s-a

spus s=-mi pun labele \n ap=.
Mereu le pun pe uscat. Am l= -
sat ca presiunea psihologic= a
ghidului meu s= fie mai pu ter -
nic= dec`t cuno[tin]ele mele [i
era s= m= coste via]a. Am fost
supra\nc=rcat [i cu greu am
reu[it s= ies la suprafa]=, pen -
tru c= nu mai puteam res pira.
Cu ultimele puteri m-am salvat.
CS|D: Ai publicat apoi poves -
tea bombardierului \n Spiegel
Online [i ai luat Pre miul Inter -
na]ional pentru Turism \n 2010.
Marc: |n 7 luni de cercet=ri am
putut reconstrui pr=bu[irea
avionului din 1941 \n cel mai
mic detaliu. A fost un puzzle
din mii de detalii, reconstruite
[i cu ajutorul descoperilor f= -
cute \n timpul scufund=ri asu -
pra epavei. Am avut norocul
s= primesc [i jurnalul de r=z -
boi al unui comandant de
marin= din Malta.

CS|D: S= ne \ntoarcem la
Rapadura. Forma]iunea ba zal -
tic= din lav= arat= absolut ireal.
Ce sim]i, mai ales c= e[ti
printre pu]inii care au v=zut
pe viu aceast= minune.
Marc: Am fost fascinat. O co -
moar=, un punct important
pentru orice diver. Am fost la
fel de \nc`ntat ca la \nt`lnirea
cu un rechin alb \n Africa de
Sud sau cu dr=gu]ele balene
Minky \n Austria – Marea
Barier= de Corali. 
CS|D: Sim]i c= dac= e[ti co -
nectat cu persoana iubit= ai
[anse mai mari de succes \n
aventurile extreme?
Marc: Nu a[ spune c= e o
con di]ie necesar=. Dar e[ti
noro cos c`nd ]i se \nt`mpl=.
C`nd ea \]i ]ine pumnii [i se
roag= pentru tine. A[a a fost
\n Rapadura. Energia s-a
transmis din Bucure[ti.
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