IPHICLES

HERCULES

Iphicles is de tweelingbroer Hercules.
Maar hij is niet even sterk. Wel is hij net zo

Hercules is de zoon van de god

dapper. Bij elk avontuur helpt hij zijn broer.

Zeus. Hij is de sterkste held
ter wereld: gespierd, groot en
stevig. En… hij eet heel graag!
Het liefst slaapt hij buiten,
onder een hemel vol sterren.
Hij gebruikt de huid van
een leeuw als deken. Als hij
met zijn knots zwiert, rent

EURYSTHEUS
Eurystheus is de neef van Hercules.
Hij is nogal bang. Hij laat Hercules
12 lastige werken doen.

iedereen weg. Maar Hercules
houdt niet van vechten. Hij wil
goed zijn en goed doen.

DE HYDRA
Dit is een monster dat leeft in het meer van Lerna.
Het is een slang met veel hoofden.
Haar adem stinkt heel hard. De geur is dodelijk.
Niemand durft bij de Hydra in de buurt te komen.

DE AMAZONES
De Amazones zijn een stam van
knappe, sterke en dappere krijgsters.
Ze gebruiken schilden, pijlen en
bogen. Hun koningin heet Hyppolyta.

HERCULES EN DE SLANGEN

en

slapen in hun wieg. Maar wat is dat? Ssssss… Ssssss…

Twee grote slangen glijden op de grond. Ze steken hun tong uit.
gilt! Hun ouders rennen naar de wieg.
‘Wat is er?’ vragen ze bezorgd.
Maar kleine

heeft de slangen al beet. Hij zwiert ze in het rond.

Waw! Wat is hij sterk!
grinnikt in de wieg. Geen nood, broer. Ik los het wel op!

WAPENS

is al groot. Hij rijdt met een koets. Hij mikt pijlen recht
in de roos. En hij kan goed spelen op de lier.
Maar zijn vader is bezorgd. ‘De vijand loert om de hoek. Je hebt
een wapen nodig. Zo hou je jezelf veilig.’
De goden van de Olympus knikken. Ze geven hem geschenken. Hermes
geeft een zwaard. Het glanst in de zon.

krijgt ook een schild, een harnas

van goud en een boog. ‘Dank u,’ zegt hij. Een wapen heeft hij het liefst: de
knots. Die maakte hij zelf uit hout. KNOTS! BONK! Het werkt heel goed.

