
A téridő vándorai

11 szöveg: Felföldi Szabolcs
rajz: Fekete Brigitta

Ah, 
drága 

Marie... Rossz 
előérzetem van. 

Remélem nem 
esett bajod!

Adam a forró – csak pár cserjével és csenevész fával tarkított – köves pusztaságban vonszolta magát előre. 
Próbálta kitalálni merre járhat és főként mikor, de nem tudta elhessegetni magától a balsejtelmet, hogy Marie-
val valami nagyon rossz történt. Egy órával később egy város körvonalai rajzolódtak ki a távolban. A város felé 
tartó poros földút, s a modern dolgok, villanypóznák, vezetékek stb. hiánya alapján arra tippelt, hogy ismét egy 
régebbi korba csöppent.

Mindez 
az én 

hibám... Nem 
lett volna szabad 

beleszeretnem. Ha 
történik vele valami... 

soha nem 
bocsátom meg 

magamnak!

VAMOS! 
VAMOS! 

MÁS 
RAPIDO!!!

Spanyolul 
beszél...

Tehát 
Spanyolországban 

vagyok, valamikor a 
középkorban ismét. Sürgősen 

szereznem 
kell valami ruhát 
vagy rongyot...

túl feltűnő vagyok 
ebben a szerelésben... 

Remélem a zsebemben 
lévő ötfrankos ér itt 

valamit...
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Dios 
mio! 

Fura kinézetű 
bolond volt ez.. 
egy szavát sem 

értettem..

Por 
favor, 
señor! 
Kérem! 
Fizetek!

Gracias!

???

Milyen 
pénz ez?? Nem 

maravedí, de nem is 
reál. Akkor mi lehet? Még 

soha nem láttam ilyen érmét.
...

Ezüstnek néz ki... Biztos sokat érhet! 
... Baljósat érzek a levegőben. Még a 

fi zimiskája sem állt jól. Remélem, 
nem futok össze még egyszer 

ezzel a bolonddal! Nem 
akarok máglyára 

kerülni...

Por 
favor, uram! 

Kellenne a köppenye!
Nem érti? Köppeny! 

Por favor!

Adam a köpenybe 
burkolózva lépett be a 

dél-spanyol város
 girbe-gurba 

utcarengetegébe. 

Az utcákon mindenféle 
ember hömpölygött. 
Kézművesek kínálták 

óbégatva termékeiket, 
egy ember megvadult 

öszvérét püfölte, kámzsás 
szerzetesek vonultak 
mezítláb kéregetve.     
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Folyt. köv.

En 
el nombre 

del Padre, y del hijo, 
y del Espíritu Santo. 

Isten akaratából, a tűz 
által megtisztulsz, 

boszorka!

Mi 
ez a 

harangozás?  
Merre megy ez a 
sok ember? Ennyi 

szerzetest még 
életemben nem 

láttam...

KÉREM 
NE!

NEEE!

SEGÍTSÉG!!!

VAMOS! 
VAMOS! Te 
csökönyös 

szamár!

Katonák? 
Papok? Ez...

Jesszus! Máglya általi 
kivégzésnek lehetek a 

szemtanúja!

TE 
JÓ 

ÉG! EZ 
MARIE!!!
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Játék

Előző játékunk nyertesei: 
Koloványi Attila, Kun Attila, Németh Balázs. 

Gratulálunk!

A határon nagy értékű műtárgyakat foglaltak le, amelyeket a feketepiacon akartak műkincs-
tolvajok értékesíteni. Segítsd a hatóság munkáját és egyben teszteld a tudásod azzal, hogy 
a tárgyakat a koruk alapján megfelelő sorrendben helyezed el. A legidősebb lelettel kezdd 
a sort és a fi atalabb korú tárgyakkal folytasd, így megadva a tárgyak korát. Ha elakadtál, hasz-
náld segítségül a magazin cikkeit!
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kor szerinti sorrendje:
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A megfejtését beküldők között három nyereményt sorsolunk ki. 

A megfejtést 2020. február 14-ig 

a hatartalanreg@gmail.com email címre vagy postai úton

 a Móra Ferenc Múzeum címére

(6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.) kérjük elküldeni. 

Nagy fogás a határon!
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