
TESĖJAS

Tesėjas – drąsus Atėnų 

karaliaus sūnus (nors kai kurie 

teigia jo tikrąjį tėvą buvus jūrų 

dievą Poseidoną!). Jis stiprus 

ir greitas kovotojas. Visame 

pasaulyje Tesėjas gerai 

žinomas dėl nuotykių – 

stoja į kovą su monstrais 

apsiginklavęs nenugalimu 

kardu, akis į akį susiduria 

su nuožmiomis pabaisomis 

ir visada pasirengęs padėti 

atsidūrusiems pavojuje.

MINOTAURAS

Minotauras – pusiau jautis, pusiau 

žmogus – išties kraupi pabaisa 

raudonomis akimis, aštriais dantimis ir 

dviem didžiuliais smailiais ragais. Kitaip 

tariant, tikras siaubūnas.  

O, NE! Jis neįtikėtinai stiprus, o kai 

supyksta, pradeda grėsmingai 

šnopuoti. Geriau nesipainioti 

jam po kojomis! Būtent 

todėl Kretos karalius Minas 

įkalino Minotaurą labirinto 

gilumoje. Be to, jis labai 

neišauklėtas ir negali 

pakęsti tokių dorų ir narsių 

didvyrių kaip Tesėjas!



Kas ten? Tai laivas! Tik pažiūrėk, kaip greitai jis skrodžia jūros paviršių, 

vėjui pučiant į juodas bures. 

– Ei, žemė! – staiga sušunka Tesėjas ir moja ranka. – Tai Kretos sala!

Toli horizonte įgula mato vešlius medžius ir aukštus kalnus. Jūreiviai 

pasiruošę sėdi savo vietose. Tesėjo laukia labai svarbi užduotis.  

Ji susijusi su... Minotauru!

LAIVAS IŠ ATĖNŲ



Įsiutęs Minotauras klaidžioja 

labirinte. Kai supyksta – o taip 

nutinka dažnai – išriečia nugarą, 

trepsi kanopomis, šiepia dantis ir 

taikosi nudurti ragais. 

Būtina išlikti budriam, nes 

Minotauras mėgsta pasislėpti ir staiga 

iššokti iš pasalų, pasiruošęs pulti visus, ką 

tik randa savo kely. 

MINOTAURAS



Labirintas – labai aukštas, išties milžiniškas! Jame tūkstantis kambarių, 

o painūs koridoriai tęsiasi be galo. Į kairę, į dešinę, į dešinę, į kairę. Sukasi 

galva! Tai dar ne viskas: slapti laiptai, nuolydžiai ir netikėti įėjimai išnyra 

tarsi iš niekur. 

Paprastai tariant, ištrūkti beveik neįmanoma. Dažniausiai žmonės 

pasimeta, o tada jų laukia didžiulės bėdos! Tačiau Minotauras pažįsta 

labirintą it savo kanopą ir niekada nepaklysta. Tikriausiai. 

LABIRINTAS



Pagaliau Tesėjo laivas priplaukia uostą. Čia jo laukia minia žmonių! 

Tesėjas apsidairo ir klausia:

– Kur Minotauras?

Jam vos ištarus Minotauro vardą, žmonės puola į paniką – AAAAA! 

Kai kurie užsidengia ausis, kiti bėga slėptis, o treti tirta iš baimės! 

Tačiau Tesėjas pasirengęs imtis užduoties ir nugalėti pabaisą bet kokia 

kaina, kad žmonės galėtų ramiai gyventi. 

Jis sumosuoja kardu ir sušunka: 

– Pirmyn!

IŠSILAIPINIMAS KRETOJE



Minios apsuptyje it apkerėta Tesėją stebi jauna graži moteris. Kas ji?

Tai Ariadnė, karaliaus Mino duktė.

„Koks narsus šis atvykėlis! – susižavėjusi mąsto ji. – Šitokie raumenys ir 

puikūs ilgi juodi plaukai...“

TUK, TUK, TUK!

Jos širdis plaka vis garsiau ir garsiau. Ariadnė jau įsimylėjo mūsų didvyrį! 

Ji puikiai žino, kad Minotauras labai pavojingas, o ištrūkti iš labirinto beveik 

neįmanoma. 

„Padėsiu jam!“ – pagalvoja ji. 

ARIADNĖS SIŪLAS


