ASTIERIX I Obelix
Dzisiaj ciąg dalszy ciekawostek o najsłynniejszym
francuskim komiksie

Najsłynniejsza w Europie seria humorystycznych komiksów o
dwóch dzielnych Galach – Asteriksie i Obeliksie, którzy dzięki
magicznemu napojowi bronią swej wioski przed Rzymianami podbiła
serca najpierw Francuzów i Belgów, a potem – stopniowo – reszty
świata, stając się jednym z fenomenów kultury popularnej XX wieku.
Oto kilka ciekawostek:
- pierwszy komiks o przygodach Asteriksa i jego przyjaciół został
wydany w magazynie Pilote 29 października 1959
- w 1961 wydano pierwszy osobny album
- francuski satelita typu A-1, wystrzelony w 1965, został mianowany
imieniem Astérix
- do dziś ukazało się: 38 komiksów, 8 filmów animowanych, 4 filmy
fabularne oraz kilka gier komputerowych o przygodach Asteriksa
- łączna suma światowych nakładów albumów z małym galijskim
wojownikiem w roli głównej sięgnęła zawrotnej liczby 350 milionów
sprzedanych egzemplarzy w 110 wersjach językowych (nawet po
japońsku)
- od albumu 35. pt.: Asteriks u Piktów serię kontynuują nowi autorzy,
Jean-Yves Ferri i Didier Conrad.
W polskiej wersji językowej serię komiksów wydaje Egmont Polska.

Na czym polega fenomen sympatycznego Gala i jego przyjaciół?
Nie ma innego sposobu by się o tym przekonać - trzeba sięgnąć po
komiks i zabrać się do lektury.

Park Asterix park rozrywki pod Paryżem
Istnieje także park rozrywki dedykowany bohaterom komiksu.
Park Asterix pod Paryżem został otworzony 30 kwietnia 1989 roku,
poświęcony jest on postaciom z komiksów o Asteriksie i Obeliksie. Jest to
miejsce, w którym można przenieść się do całkiem innego świata.
Ciekawe atrakcje tematyczne, znakomite karuzele i rollercoastery, stojące
figury znanych postaci z serii komiksów, knajpki oraz sklepiki.
Dodatkowo od czasu do czasu można spotkać poruszające się po parku
przebrane osoby za głównych bohaterów historii rysunkowych.
Na terenie parku znajduje się 6 krain tematycznych:


La Gaule (Galia),



L'Empire Romain (Cesarstwo Rzymskie),



La Grèce Antique (starożytna Grecja),



Les Vikings (Wikingowie),



A Travers le Temps (Podróże w czasie),



L'Égypte (Egipt).

Co prawda Park Asterix nie może konkurować z gigantycznym
kompleksem rozrywkowym Walta Disneya, zdecydowanie jednak
stanowi atrakcyjne uzupełnienie czasu spędzonego na wakacjach we
Francji. Znajduje się na liście 20. największych europejskich parków
rozrywki. Rocznie odwiedza go ok. 2 mln odwiedzających.
Jest to popularne miejsce rozrywki nie tylko dla dzieci, ale i starszych
zwiedzających.
Może kiedyś się tam wybierzecie, a na razie możecie zapoznać się z nim
poprzez stronę internetową (albo wpisując w wyszukiwarce Park Asterix)
https://www.parkmania.pl/parki/126/o-parku/Parc-Asterix.html

