
Indiana Jones és barátai
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rajz: Fekete Brigitta

Adam egy sötét helyiségben tért magához. Egy székhez volt kötözve, moccanni sem tudott 
a kenderkötelek alatt. Első gondolata Marie volt. Hangos zokogás tört föl belőle...

Meg 
kell 

mentenem...
meg kell 

mentenem 
...

Úristen!! 
Marie!!

Neeeeeeeeeeem!!! 
Uram Isten, ez nem 

lehet! Miért?!

ADAM!!

SEGÍTS!!!

MARIE!!!
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Rövid hírek a világból
Mizújs?

Bácsmegi Gábor

Halászok a Hula partjánHalászok a Hula partján

Vaskori társasjáték NorvégiábanVaskori társasjáték Norvégiában

A 
Hula-tó 

partján (Izrael) az ún. 
Natúf-kultúra emlékeit (a térségben 

kb. Kr. e. 15.000–11.500) kutatják a régészek. A 
korszak kutatása igen fontos a folyamatos meg-
telepedésre, illetve a termelőgazdálkodásra történt 
átállás folyamatának megértése miatt. A tó környéki 
ásatások során igen sok csontból faragott horgot, illetve 
kőből készített súlyt találtak. Utóbbiak főként a halász-
hálók, halcsapdák vízbe merítésére szolgálhattak. 
Az egykor itt élt lakosok eredményes halászok 
lehettek, ugyanis rengeteg halcsontot találtak 

a kutatók, köztük egy 2,5 méteres ka-
pitális fogás maradvá-

nyait is.

Iskola helyett egyIskola helyett egy
régi  csónakot találtrégi  csónakot talált

Y t r e 
Fosse lelőhe-

lyen (Norvégia) egy vaskori 
hamvasztásos temetőt tártak fel a régé-

szek. Az egyik kőpakolásos sírban a hamvak 
közt üvegdarabot, szépen díszített edény tö-
redékeit és egy társasjáték maradványait találták. 
Utóbbi 13 egész és 5 törött zsetont és egy „dobókoc-
kát” tartalmazott. A játékot valószínűleg a római ludus 
latrunculorum nevű táblajáték inspirálta és korai 
rokona lehet a viking hnefatafl nak. A régészek 
szerint a lelet a korabeli arisztokrácia egyik 

tagjáé avagy egy gazdagabb emberé 
lehetett, valamikor Kr. u. 

300 körül.

Lisacul (Íror-
szág) közelében egy 

helyi fi ú leckeírás helyett a közeli 
tópartra ment sétálni. A part menti se-

kély vízben egy kb. 5 méter hosszú csónak 
maradványait találta meg. Miután a család 

értesítette az ír örökségvédelmi hatóságokat, 
a maradványokat a konzerválás miatt vissza-

tették a vízbe. A pontosabb vizsgálatok 
még nem történtek meg, de valószínű-

leg egy középkori leletről lehet 
szó.
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A téridő vándorai

Uh...

Egy sötét ruhás alak, aki egy pillanattal korábban hátulról leütötte Adamot, egy erős 
mozdulattal hátrarántotta Adam elernyedt testét a tömegbe, a katona kardja így a fi ú hűlt 
helyére csapott le.

MARIE
...

Maga 
ostoba, az a 

katona majdnem 
leszúrta magát. Egy 
hajszálon múlott az 

élete. Még egyet meg 
tudok oldani, de kettőt 

már lehetetlen…

Marie 
meeghalt...

Az én 
hibámból...

Maga 
ugye 

Adam?

Kicsoda  
maga?

Én az 
vagyok, aki 
meg tudja 
menteni a 

barátnőjét…

A sarokból egy sötét alak vált ki, Adam eddig észre sem vette, annyira beleolvadt a környezetébe. 
A férfi  lehajtotta ruhája kámzsáját és fojtott hangon szólalt meg:
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A téridő vándorai

Folyt. köv.

Robert Mayard erőtlen lábakkal vánszorgott ki az avignoni sírkertből, ahol Pénélopét eltemették. 
A pap még halkan zsolozsmázott, de Mayard nem bírt tovább maradni kislánya sírja mellett. 
Útravalóul még mellé tett mindent, amit abból a mára már valószínűtlennek tűnő távoli jövőben 
játszódó életéből magával hozott teljesen véletlenül a zsebében: holmi aprópénz, műanyag 
kártya stb. Közel egy évtized telt el azóta az éjszaka óta, de ezektől a tárgyaktól valahogy nem 
volt szíve eddig megválni, de most kis bőrerszénybe tette, és egy csokor virággal együtt a lehető 
leggondosabban a kislánya sírjába helyezte őket.

Most 
már az 

itteni életem 
is teljesen 

értelmetlenné 
vált.

Hm.  
Furcsa. 

Megesküdnék 
rá, hogy az előbb 
mintha követett 

volna valaki.

Avignon, valamikor a 14. század közepén...

Biztosan csak 
képzelődöm...
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