
Indiana Jones és barátai

szöveg: Felföldi Szabolcs
rajz: Fekete Brigitta

Adam hónapok óta Párizsban élt már. A legutóbbi téridőugrása a Királyok völgyéből – úgy tűnik – az egyik 
utolsó lett egy jó darabig.

1888 egy jó év volt. A város tele volt lüktető élettel, bohémsággal, zajjal, a modernizálódó jövőbe vetett hittel.
A Notre-Dame sziluettje mellett egyre jobban kimagaslott Párizs házai közül az a félkész acéltorony, amit Adam 
úgy szeretett, miközben a párizsiak – akkor még – úgy utáltak.

Adam egy szatócsboltban segédkezett a Montmartre-on. Nem messze Edgar Degas házától, aki hébe-hóba 
náluk is megfordult. Adam hosszú idő óta boldog volt, már-már el is felejtette, hogy honnan jött, és hova is tart.
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A téridő vándorai

Egy újabb nap 
a paradicsomban! 

Kezdem megszokni ezt a 
kort. Jól érzem itt magam. 

Remélem, mostanában 
nem akarják beindítani a 

részecskegyorsítót....

Hiszen 
ez a festő Henri de 
Toulouse-Lautrec! 

Kérek  
egy  

csomag 
dohányt!...

„Allons 
enfants de la Patrie,

le jour de gloire est arrivé!

Contre nous de la tyrannie

L’étendard sanglant est 
levé.”

Hihetetlen! Ez a pasas tisztára olyan, 
mint Tyrion Lannister, a Trónok 
harca törpéje... A stílusa és a pikírt 
megjegyzései is rá emlékeztetnek.

Tök jó arc ez a Lautrec, egészen összebarátkoztunk. Pont Degas közeli házába költözött, akit példaképének tekintett, noha 
Degas balerináival szemben ő szívesebben festett prostituáltakat. Volt szerencsém párszor el is kísérni őt a párizsi lokálokba tett 
körútjaira. Még az egyetemi éveim alatt sem ittam ennyit soha...

SEGÍTSÉG!!!
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Játék

Találd ki, hogy melyik tárgyat kell elvenni
ahhoz, hogy a rózsát kapjuk meg, és ne a dár-
dák okozzanak sérülést! Előző játékunk 

nyertesei
a következők:
Balogh Attila, 

Merkl Mór Mihály, 
Nagy Dávid.

Gratulálunk!

A tárgy megnevezését beküldők között három nyere-
ményt sorsolunk ki. A megfejtést 2019. augusztus 15-ig 
a hatartalanreg@gmail.com e-mail címre vagy postai 
úton a Móra Ferenc Múzeum címére (6720 Szeged, 
Roosevelt tér 1–3.) kérjük elküldeni. 

Ha baleset nélkül megúsztad, akkor küldd 
el címünkre a tárgy nevét, amiben a maga-
zin cikkei segítségedre lesznek!
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SEGÍTSÉG!

Valaki 
segítsen!

Hagyjanak!

Takarodjon, 
amíg szépen 

mondom!

Nyugodjon 
meg, 

kisasszony, 
Adam  elintézi 

őket!

Jól 
van, 

kisasszony? 
Nem sérült meg? 
Jöjjön, menjünk 
egy biztonságos 

helyre, ahol 
megnyugodhat!

Mit 
csinál egy  

csinos fi atal hölgy 
éjszaka, egyedül az 
utcákon? Nagyon  

veszélyes.       

Hálásan 
köszönöm  

önnek, hogy 
megmentette az 

életemet. 

Marie 
a nevem! 

Marie Leclerc. 
És az öné?

Amikor Adam 
a lány szemébe 

nézett, tudta, hogy 
nagy bajba került, 
nagyobba, mint 15  

perccel azelőtt…

Folyt. köv.

Az egyik este épp hazafelé tartva...
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