
M á j u s i  f i l m a j á n l ó
Krokodilkrónika: A vonakodó harcos

Dr. Barr ebben a részben találkozik a hí
res és hírhedt, halálos mérgű vízi mokasz- 
szinkígyóval. Brady tudósokkal együtt 
vizsgálja, vajon igaz-e, hogy a vízi mo- 
kasszinkígyó inkább védekezik az ember
rel szemben, mint támad rá. De ahhoz, 
hogy adatok birtokába jusson próbára kell 
tennie bátorságát, és meglátogatni a kí
gyót otthonában, a ciprusmocsárban. 

Május 3. 23.30 
Május 4. 12.30, 17.30

Múmiák nyomában a Föld körül 
Májusban a múmiák kerülnek középpont
ba a National Geographic Channel műso
rán. Ennek keretein belül nyomon köve
thetjük, amint két lelkes tudós világ körüli 
útra indul filmünkben. Útjuk célja, hogy 
múmiákkal találkozzanak. Chilétől Alasz
káig barangolva a modern orvostudo
mányt hívják segítségül, hogy életre kelt
sék e rejtélyes leletek titkait.

Május 19. 21.00 
Május Í 0 .  10.00; 15.00

Állati erő
Az állati erő bemutatja azokat a vadálla
tokat, melyek Afrika különböző törzsei
nek jelképévé váltak. Filmünk megismer
teti Önökkel azokat az emberi hiedelme

ket és kulturális szokásokat, melyek a fe
kete kontinensen élő őslakosok lelkében és 
tudatában kialakították az állatok e szim
bolikus értelmezését. Tartsanak velünk!

Május 13. 19.00 
Május 14. 08.00; 13.00

Gepárdcsalád
Egy gepárdcsalád két generációjának éle
tét kíséri végig a film a Serengeti Nemzeti 
Parkban. A gepárdok azért tudtak fenn
maradni a Serengeti nehéz körülményei 
között, mert ők a világ leggyorsabb 
szárazföldi állatai. Ám úgy tűnik, ma már 
ez sem elég, mert számuk rohamosan 
csökken. A történet középpontjában egy 
élénk, fürge mozgású gepárdkölyök áll, 
amelyre nehéz pillanatok várnak, mielőtt 
megtanulja az életben maradáshoz szük
séges vadásztrükköket.

Május 18. 23.00 
Május 19. 12.00; 17.00

A V A D O N  2002/ 1. számában megje
lent kérdésekre a helyes válasz:
1. Az európai fehérgólya-állomány D él- 

Afrikában telel.
2. A lazacok azért vándorolnak, hogy a 

folyók édesvizében lerakják ikráikat.

E lőző  szám unk nyertesei
Besenyei Áron -  3973 Cigánd 
Gombos Magdolna -  5420 Túrkeve 
Gülch Bálint -  9143 Enese 
Kovács Ibolya -  6500 Baja 
Nagy Ádám -  5919 Pusztaföldvár 
Nagy Gergő Gábor -  2687 Bercel 
Nebojszki Gábor -  6500 Baja 
Turbók Ildikó -  8514 Mezőlak 
Szujer Ádámné -  6500 Baja 
Varga Mariann -  1147 Budapest

N YER EM ÉN YJÁ TÉK !

A National Geographic Channel és a Va
don közös játékának kérdései:
-  Hol talált otthont a délszláv háború idején 

Magyarországra menekített elefánt?
-  Melyik hüllőfajunk számára jelentettek vég

ső menedéket a gyalogsági lőterek?
A szerencsés nyertesek között 10 db N a

tional Geographic Kölyök videókazettát sor
solunk ki.

A m egfe jtéseket 2002. m árcius 10-ig  
várjuk a következő c ím re:

1388 Budapest, P f.: 66.

Elkészült a National Geographic Channel m agyar nyelvű w ebo ld a la  a w w w .n atio n a lg eo g rap h ic .co .h u

3 9

http://www.nationalgeographic.co.hu



