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H

era, soția lui Zeus, spumegă de furie.
Regele zeilor a înșelat-o din nou! S-a
strecurat în patul reginei din Teba, luând chipul
soțului ei. Și de atunci, Zeus se laudă că o să aibă
în curând un copil făcut cu o muritoare.
— Fiul meu o să fie cel mai mare erou din Grecia!
Cu puterea și curajul lui o să învingă monștrii care
bântuie Pământul!
Zeus crede că le știe pe toate. Dar nu știe că Hera,
care e tot atât de vicleană pe cât e de geloasă, s-a
hotărât să se răzbune.
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Următoarele
5 munci
3. Să prindă căprioara
din Arcadia

Euristeu îi ordonă lui Hercule să
prindă căprioara cu coarne de aur a
zeiței Artemis și să i-o aducă, vie și
nevătămată. Căprioara era mai iute
decât săgeata, dar Hercule a avut
răbdare și a umărit-o fără oprire un
an întreg. Când, în sfârșit, căprioara
n-a mai putut să alerge și s-a oprit
epuizată, Hercule a prins-o, fără să-i
facă niciun rău, așa cum poruncise
Euristeu.

4. Să aducă, viu și nevătămat,
mistrețul de pe muntele Erimant

Hercule trebuia să prindă un mistreț
uriaș, cu colți din metal, care-i teroriza
pe locuitorii de pe Muntele Erimant.
Hercule a urmărit câteva săptămâni
mistrețul care fugea, și apoi a reușit să-l
prindă în capcană: o groapă umplută cu
zăpadă trimisă de Atena. Apoi l-a legat
și i l-a dus captiv lui Euristeu.
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5. Să curețe grajdurile
lui Augias

Regele din Elis avea trei mii de
boi, și grajdurile lui erau atât de
murdare, încât mirosul urât se
simțea de la mare depărtare.
Ca să îndeplinească porunca lui
Euristeu, care voia ca grajdurile
să fie curățate într-o singură zi,
Hercule a deviat cursul a două
fluvii. Apa a măturat totul în cale.
Seara, grajdurile lui Augias erau
curate, iar fluviile se întorseseră
la locurile lor.

6. Să omoare păsările
de lângă lacul Stymphalis

Mii de păsări cu ciocuri și pene
ascuțite ca niște cuțite trăiau
în preajma lacului și mâncau
oamenii și recoltele. Atena i-a
dat lui Hercule două talere
de bronz (chimvale), pe care
le-a lovit, făcând un zgomot
puternic. Speriate, păsările
și-au luat zborul, iar Hercule
a tras cu săgeți, omorându-le
pe toate.

7. Să îmblânzească taurul din Creta

Minos, regele Cretei, refuzase să-i dea înapoi
lui Poseidon un taur falnic, alb, care ieșise
din mare. De atunci, animalul îi teroriza pe
locuitorii insulei, distrugând totul în cale.
Hercule l-a învins, l-a îmblânzit și i l-a adus
lui Euristeu.
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