THESEUS

DE MINOTAURUS

Theseus is de zoon van de koning.

De Minotaurus is half mens, half stier.

Maar sommigen zeggen dat zijn

Hij heeft rode ogen, scherpe tanden

vader een god is: de god van de zee.

en twee grote scherpe hoorns.

Theseus is erg sterk en snel. Het

Hij ziet er heel eng uit. Let op! Als hij

liefst gaat hij op avontuur. Hij

boos wordt, wordt hij heel sterk. Dan

vecht tegen monsters met zijn

komt er stoom uit zijn neus. Ga weg

magische zwaard en helpt

voor hij zijn tanden in jou zet! Koning

mensen die in gevaar zijn.

Minos sluit hem op in een doolhof.
Maar elk jaar eist de Minotaurus
7 jongens en 7 meisjes.

ARIADNE
Ariadne is de dochter van koning
Minos. Ze was nog klein toen haar
vader een doolhof liet bouwen.
De maker van het doolhof gaf haar
een bol wol om mee te spelen. Hij
zei ook: ‘Deze draad is magisch!’

Daarmee stilt hij zijn honger
voor een jaar. Een jaar is kort.
Alle mensen zijn bang. Daar
wil Theseus iets aan doen!

EEN SCHIP UIT DE STAD

Wat is dat? Een schip!
Het glijdt snel over het water. Door de wind bollen de zeilen op.
‘Daar! Land in zicht!’ roept

plots. Hij zwaait met zijn armen.

‘Het is het eiland Kreta!’
In de verte zien de zeelui hoge bergen.
Ze maken zich klaar.

heeft een zware taak.

Die heeft te maken met … de

.

DE MINOTAURUS

De

dwaalt door het doolhof. Af en toe

wordt hij heel boos. Dan kromt hij zijn rug
en stampt met zijn voeten. Grrrrr!
Hij gromt en toont zijn tanden.
Let maar goed op. Want de

verstopt

zich graag. Dan springt hij plots op. Uit het
niets. Jij schrikt en dan valt hij aan.

