
Indiana Jones és barátai

szöveg: Felföldi Szabolcs
rajz: Fekete Brigitta

Egyiptomban 
vagyok? 

... 

De pontosan 
mikor?    

Tudom, 
hogy hol vagyok, és 

azt is, hogy egészen pontosan mikor. 
A bajszos európai régész csakis Howard Carter 

lehet, és mellette pedig Lord Carvanon! – rémlik 
nekem a fotójuk apám egyik könyvéből.  A kamra 

pedig nem lehet más, mint Tutanhamon egyiptomi 
fáraó sírkamrája. 1922 novembere van…

Te jó ég! A valaha volt legnagyobb 
régészeti felfedezés szemtanúja 

lehetek!

Igenis, uram! Mivel 
kezdjem?

 
Magasságos Isten! 

Lord Carvanon! ... Érintetlen, a 
sír érintetlen!                 

Dr. 

Carter, ez csodálatos...    

Apám, 
ha már feltalálták 

volna a netet, most 
posztolhatnám...

Maga, ott 
feketében! Ne 

csak ácsorogjon ott, 

fi atalember! Jöjjön, 

segítsen nekünk!

El sem hiszem, 
hogy részt vehetek 

Tutanhamon sírjának 
feltárásában. 

Láthatom, ahogy feltörik a pecsétet, és 
kinyílik a sírkamra ajtaja...
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A téridő vándorai

Még négy napba telt, mire Carterékkel a sírkamra előterének ajtaját is eltüntettük.  A kamra közepén pedig ott 
volt a csodálatos szarkofág, benne Tutanhamonnal, a sebtében eltemetett gyermekfáraóval...

 
Fúúú, ez izgalommal teli 

négy nap volt! Sorra kerültek elő a pompás 
leletek: az aranyozott trónszék, a fáraó szerveit őrző 

kanópuszládák, a halott gyolcsaiba csavart amulettek, az 
aranyból, elefántcsontból, alabástromból és ébenfából készült 

kegytárgyak tömkelege, illetve a túlvilági utazásra készülő 
uralkodó egyéb használati tárgyai.

Vajon 
engem is utolér 

majd a fáraó átka, vagy én 
már „letudtam az átkot” ezzel az 

időutazósdival? No, majd 
kiderül.

Folyt. köv.

Mit is 
mondott, fi am? 

Honnan jött?

Svájc-
ból, uram.

Többet nem mondhattam... Tuti bolondnak nézett volna... Igen, uram, időutazó vagyok és Svájcból érkeztem, 
egyenesen 2017-ből... Kész röhej...
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