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Bevezető
A történelem néha rémes tud lenni. És tudod, ki ezért a felelős?

Nem, a görögök!

DE HÁT AZ ÓKORI 
GÖRÖGÖK MÁR RÉG 
MEGHALTAK, NEM?

NEM T’OM. BENNE VOLT 
AZ ÚJSÁGOKBAN?

KIHALTAK MÁR, RÉGES-RÉGEN. 
MIKOR? MÉG 

A TÖRITANÁRUNK 
SZÜLETÉSE ELŐTT?

HÁT AZÉRT 
NEM ANNYIRA 

RÉGEN…

ÖÖÖÖ... A TÖRITANÁROM?
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A görögök 2500 évvel ezelőtt „találták fel” a történelmet…

A történelem csak az egyik a rengeteg dolog közül, amit ne-
kik köszönhetünk. Hiszen ott van még a színház, az olimpiai 
játékok, sőt még a fényképezőgép is…

Vicces, hogy ezt mondod. Pont itt egy könyv a trükkös görö-
gökről. Egy könyv, amiben mindent megtalálsz róluk, amit a ta-
národ nem mesél el. Mindent, amit igazán tudni akarsz. Vicces 
sztorik és horrortörténetek…

AHA… A TÖRITANÁRUNK 
BEZZEG MÉG MOST IS 
GYÖTÖR VELE MINKET!

HALÁL
UNALOM!

MILYEN
MENŐK! BIZONY!

ŐK A TRÜKKÖS
GÖRÖGÖK!

ÚGY HANGZIK,
MINT EGY
JÓ KÖNYVCÍM!

FŐLEG
A HORROROK.
MONDD CSAK,

TE IS TUDSZ EGYET?

ÍGY NEM TŰNNEK OLYAN UNCSINAK, 
MINT AMIKOR A TANÁROK MESÉLNEK RÓLUK. 



7

Időszalag
Kr. e.
1600–1200: A görög civilizáció 
kezdete, a krétai Mükéné-kultúra.
1180 körül: Trója ostroma. Trója 
veszít, a híres falótrükk miatt.
1100 körül: Megalakul a spártai 
állam.
776: Az első feljegyzett olimpiai já-
tékok időpontja.
750–550 körül: A görögök tenger-
re szállnak, és kiváló kereskedőkké 
válnak.
730 körül: A görögök megalkotják 
az írott költészet első gyöngysze-
meit. Az egyik legismertebb szerző 
Homérosz.
640: A világ első tetőcserepei Héra 
templomán, az Olümposzon.
600 körül: Thalész, görög tudós 
kijelenti, hogy az egész föld vízben 
úszik.
585: A fent említett Thalész ezúttal 
megjósol egy napfogyatkozást.
550 körül: Előadják az első színda ra - 
bokat. Lüdia uralkodója, Kroiszosz 
király arany és ezüst pénzérméket 
veret, elsőként a világon írással az 
egyik felükön.

NA, FEJ VAGY ÍRÁS?

FEJ.

SÜLLYEDÜNK!

PRÓBÁLD ÚJRA,
NIKOSZ!
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530 körül: Peiszisztratosz Athén-
ban könyvtárat alapít.
520 körül: A Krotonból származó 
Alkmeón halottakat boncol, hogy 
megismerje az emberi test műkö-
dését. Hát nem menő?
490: A perzsák megtámadják a gö-
rögöket, majd elvesztik a maratho-
ni csatát.
486: Bemutatják az első görög ko-
médiát Athénban.
480: A perzsa Xerxész lerohanja a 
görögöket. A spártaiak hősi halált 
halnak a thermopülai csatában.
460: Athén vs Spárta és Athén vs 
Perzsia.
431–404: Athén megpróbál nagy-
főnököt játszani, ezért a többiek ki-
robbantják a peloponnészoszi há-
borút. Spárta lesz az új sztár.
430: A nagy athéni pestis áldoza-
ta Periklész, athéni államférfi, va-
lamint a város lakosságának közel 
egynegyede.
413: Az athéni hadsereg szüraku-
szai vereségét…
404-ben Athén eleste követi.
400 körül: Görög hadmérnökök fel - 
találják a nyílpuska korai változa-
tát.
378–371: A spártaiak átadják a ve-
zetést Théba városállamának.

HÉ, MÉG ÉLEK!

HOPPSZ!
BOCSI!

AZT HISZEM, 
A ZSIGEREIMBEN VAN 
A FELTALÁLÁS…

INKÁBB JÖJJÖN A PESTIS, 
MINT A SPÁRTAIAK!

EZ A KOMÉDIA
TRAGIKUS!
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336: Miután apját meggyilkol-
ták, Nagy Sándor kerül a make-
dón trónra. Tíz év alatt legyőzi a 
régi ellenséget, Perzsiát.
330: Arisztotelész feltalálja a ‚ca-
mera obscura’-t. Az „objektív” 
egy tűhegynyi lyuk, benne a mai 
mozi és televízió ötlete – zseniá-
lis!
323: Nagy Sándor halála. Tábor-
nokai felosztják a birodalmát.
322: A makedónok érkezésével 
véget ér az athéni demokrácia.
215: Arkhimédész több harci 
gépet is feltalál, például a kata-
pultot – ezzel három évig képe-
sek feltartóztatni a rómaiakat.
213: Arkhimédész tükörrend-
szerrel borítja a kikötő falait – a 
tükrök elvakítják a rómaiakat és 
felgyújtják a hajóikat. A rómaiak 
ettől megtorpannak, ám…
212-ben győznek.
146: A görög városállamok a 
Római Birodalom részévé vál-
nak.

Kr. u.
393: A rómaiak nem folytatják 
az olimpiai játékok hagyományát 
– a következőre 1500 évet kell 
várni.

MILYEN VOLT GÖRÖGORSZÁG, 
DRÁGÁM?

KICSIT
TALÁN

TÚLZOTTAN
MEGSÜTÖTT

A NAP!

TÚL SOKAT LÉPETT, TÚL 
KEVESET GYILKOLT!

Ó, MINDIG TI CSÍPITEK EL
A LEGJOBB RÉSZEKET!

EZ AZ, SÁNDORKÁM,
MARADJ ÍGY! ITT REPÜL
A KISMADÁR!
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Isteni istenek
A trükkös görögök felbukkanása előtt a nagy hatalmú müké-
néiek uralkodtak ezeken a területeken. Legnagyobb palotájuk 
Kréta szigetén állt – olyan flancosra építették, hogy még vízöb-
lítéses vécé is volt benne, amit a mükénéi királynő használhatott 
a világon elsőként. Aztán a paloták lassacskán romba dőltek, a 
mükénéi életstílussal együtt. Befellegzett a vízöblítéses vécének. 
Mit szúrtak el? Az ok talán…

◆ külső támadás vagy háború ◆ földrengések ◆ betegség, pestis
◆ aszály és éhínség ◆ éghajlatváltozás volt?
A történészek mindegyik eshetőséget elképzelhetőnek tart-

ják, azonban, akárcsak a dinoszauruszok eltűnésére, erre sem 
tudnak kielégítő magyarázattal szolgálni. 

A hajdani mükénéi területeken a dórok telepedtek le, akik 
azonban már írni is elfelejtettek, úgyhogy nem sokat tudunk 
azokról az időkről. A történészek sötét századoknak nevezik ezt 
az időszakot.

Így aztán, írásbeliség híján, a történelmi események szóban 
maradtak csak fent. Aztán ahogy teltek-múltak az évek, a törté-
netek egyre vadabbak és valószínűtlenebbek lettek – vagyis le-
gendákká váltak. 

A FENÉBE! MÉG CSAK 
A LEVÉL FELÉNÉL

TARTOK, ÉS KÖZBEN 
ELFELEJTETTEM

A BETŰKET!



11

A görögök imádták a hátborzongató történeteket. Egy görög 
szerző meg is jegyzi, hogy az alábbi történet nem gyerekek fülé-
nek való (ahogyan téged is eltiltanak bizonyos horrorfilmektől 
a felnőttek). Ez a könyv azonban maga a Rettentő Történelem, 
a következő műsorszám megtekintése, vagyis a történet elolva-
sása nagykorú felügyelete mellett ajánlott! Tehát: ne olvasd el a 
következő történetet, ha éjszakánként egyébként is rémálmok 
gyötörnek. Vagy legalább olvasd csukott szemmel, hogy meg-
kíméld magad a legdurvább részektől.

MI FIGYELMEZTETTÜNK!

Tente baba, tente…
Kronosz volt a főisten. Azt gondolná az ember, hogy ez boldoggá 
tette őt, de nem, ugyanis valaki azt jövendölte neki, hogy egyik 
gyermeke át fogja venni a helyét. 

– Ez nem fordulhat elő – mormolta Kronosz. – Asszony, ide 
azzal a gyerekkel!

– Miért?
– Ne kérdezősködj, hanem add már ide!
Kronoszné átadta férjének az újszülöttet.
– Tessék, itt van. Hé, mit művelsz azzal a gyerekkel?! – sikoltotta.
– Megeszem.
– Megeszed?! Ronda, falánk szörnyeteg! Most uzsonnáztál, 

nem éhezhettél meg ilyen hamar!

HMMM, EGY
KICSIT SÓTLAN…
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– Nem vagyok éhes – böffentette a nagy hatalmú isten. – Csak-
hogy itt van ez a jóslat, hogy az egyik gyermekem fog megfoszta-
ni a tróntól. Ha nincs gyerek, nincs trónfosztás, ilyen egyszerű.

– Szóval még mindig hiszel az efféle baljóslatoknak! – sóhaj-
totta a felesége.

– Amondó vagyok, asszony, hogy nem érdemes kockáztatni – 
felelte Kronosz önelégülten. – Legfeljebb beveszek pár emésztés-
javító tablettát.

Teltek-múltak az évek, Kronoszné időről időre életet adott 
egy-egy istenbébinek, akiket férje annak rendje és módja szerint 
elfogyasztott. Kivéve a legutolsót, Kronoszné ugyanis megelégel-
te férje hátborzongató zabálásait. 

– Most véget vetek a kisded játékának – somolygott, miköz-
ben az újszülött Zeuszt az ágya alá rejtette. Fogott egy jókora 
követ, bepólyálta és bedobta a kiságyba. 

Kronosz belépett a szobába.
– Hol van?
– A kiságyban.
– Ronda kis dög, nem igaz? – mondta a főisten a kődarabra 

sandítva.
– Az apjára ütött – mormogta a neje.

– Jó ropogós – mondta a férje rágás közben.
– Talán, mert keményebb, mint a többiek – bólintott Kronoszné.

JÓ ÉTVÁGYAT,
SZÍVEM!
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 Kronosz nehézkesen lezöttyent egy királyi kanapéra.
– Jaj! Azt hiszem, olyat ettem, amit nem bír a gyomrom.
– Lehetséges – vihogott a felesége. – Sok mindent nem vesz 

be a gyomrod, édesem.
– Óóóóhhh! – nyögte a főisten, miközben a gyomrát marko-

lászta. – Azt hiszem, rókázni fogok!
– De ne a vadonatúj szőnyegre, szerelmem. Itt egy lavór – figyel-

meztette a felesége.
Kronosz öklendezni kezdett, és nemcsak az imént bekebelezett 

követ hányta ki, hanem a korábban elfogyasztott kisdedeket is.
– Na, ugye! – mosolyodott el szélesen Kronoszné. – Egy ráter-

mett istent nem tarthatsz vissza!

Mit gondolsz, megszerezték később az ifjú istenek félelmetes 
papájuk féltve őrzött trónját?

SZIA, APU!
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De ne sajnáld túlzottan Kronoszt. Ő ugyanis megölte saját ap-
ját, Uranoszt, majd testének darabjait az óceánba szórta. Kro-
noszt és a régi isteneket Zeusz és fiatal csapata váltotta le. Ezek az 
új istenek aztán még furább dolgokat műveltek, mint az elődeik. 
Úgy is mondhatnánk, hogy egyetlen hatalmas, boldogtalan csa-
ládot alkottak. Folyton áskálódtak, 
harcoltak és rengeteg randa dolgot 
követtek el egymás ellen. 

Zeusz uralta a földet és az eget, 
az Olümposz csúcsán lévő ottho-
nából. Az összes menő isten közül 
Zeusz volt a legmenőbb, nem vé-
letlenül nyerte el a vezetői posztot 
egy verseny során. Ha éppen nem 
halandó nőkkel flörtölt, akkor a 
villámjaival sütögetett valakit.

 
Zeusz bátyja, Poszeidón ural-

kodott a tengereken. Senki sem 
úszta meg szárazon, mert a jó 
öreg Poszi képtelen volt veszíteni, 
szóval folyton duzzogott és topor-
zékolt, felkorbácsolta a tengert a 
szigonyával és viharokat támasz-
tott. Micsoda bajkeverő!

SEGÍTSÉG!



TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/terry-deary-martin-brown-trukkos-gorogok-8521?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/terry-deary-martin-brown-trukkos-gorogok-8521?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/terry-deary-martin-brown-trukkos-gorogok-8521?ap_id=KMR
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Az igazi vesztes azonban 
harmadik testvérük, Hádész 
lett, aki az Alvilágot kapta 
birodalmául. Hát, az tényleg 
pokoli meló lehet!

Villámkvíz
Prométheusz, egy fiatal isten, annyira szerette az embereket, 
hogy ellopta számukra a tüzet az istenektől. Csakhogy Zeusz 
főisten azzal büntette meg az embereket, hogy alkotott valami 
új, még sosem látott, szörnyű teremtményt a földre. Vajon me-
lyik lehetett az a rettenet?

1) Nők
2) Legyek
3) Tanárok

Válasz: 1: A nők voltak azok! A görögök ravasznak és 
hazudósnak tartották a szebbik nem képviselőit, akik 
annyira magukhoz vonzzák a férfiakat, hogy azok nem 
tudnak nélkülük élni, ugyanakkor olyan elviselhetetle-
nek is, hogy képtelenség velük együtt élni. A nők na-
gyon segítőkészek, ha egy férfi vagyonát kell elosztani, 
ám ha a férfi szegény, szó sincs segítségről. Természete-
sen ez a legenda teljesen alaptalan – ha nem hiszel ne-
kem, kérdezd meg bármelyik nőt!




