
HERAKLIS

Heraklis – dievo Dzeuso 

sūnus – yra pats stipriausias 

didvyris: raumeningas, aukštas 

ir tvirtas. Kitaip ir būti negali –  

jis labai mėgsta valgyti! 

Kad ir ką randa lėkštėje... 

NIAM! Niekada nepalieka 

nė trupinėlio. Jam 

patinka miegoti lauke 

po žvaigždėtu dangumi, 

apsigobus liūto kailiu – 

savo išskirtiniu apsiaustu. 

Kai pradeda mosuoti kuoka, 

visi bėga slėptis! Laimė, jam 

nepatinka muštis – Heraklis 

mieliau renkasi taiką. 



HIDRA

Pabaisa su daugybe gyvatės galvų, 

gyvenanti Lernos pelkėje. Kvapas iš 

hidros nasrų toks klaikus ir mirtinas, 

kad niekas nedrįsta artintis!

AMAZONĖS

Amazonės yra gražių, stiprių ir drąsių 

moterų kovotojų gentis. Savigynai jos 

naudoja pusmėnulio formos skydus, o 

priešus puola su lankais ir strėlėmis. 

EURISTĖJAS

Permainingas bailusis Heraklio pusbrolis 

Euristėjas paskyrė jam 12 itin sunkių  

misijų – garsiųjų Heraklio žygdarbių!

IFIKLAS

Ifiklas – mirtingasis Heraklio brolis 

dvynys. Nors ir ne toks stiprus, jis 

visada pasirengęs drąsiai padėti 

Herakliui, kad ir koks nuotykis laukia.





Heraklis ir Ifiklas saldžiai miega savo lopšyje. Bet kas ten juda?

SSSSSS... SSSSSS...

Dvi didžiulės gyvatės šliaužia jų link, vis iškišdamos ilgus liežuvius. 

Ifiklas išsigandęs surinka ir jį išgirdę atskuba abiejų tėvai. 

– Kas nutiko? – susirūpinę klausia jie.

Bet mažasis Heraklis sučiupęs jau laiko gyvates rankose. Oho! Koks jis 

stiprus!

Heraklis sėdi lopšyje ir juokiasi. Nelaimės išvengta!

HERAKLIS IR GYVATĖS



Heraklis užaugo ir daug ko išmoko. Jis vadelioja karietą, 

puikiai šaudo iš lanko ir net moka groti lyra! Bet tėtis Dzeusas 

susirūpinęs:

– Esi jau didelis, todėl tau reikės ginklų, kad galėtum apsiginti nuo 

priešų, – taria jis. 

Olimpo kalno dievai atsiunčia Herakliui daug dovanų. Hermis dovanoja 

tviskantį kardą. Kiti atneša didžiulį skydą, auksinius krūtinės šarvus ir lanką. 

Heraklis padėkoja visiems už dovanas, bet vienas ginklas jam patinka 

labiausiai. Tai – kuoka. Geriausia tai, kad iš medžio pasidarė ją pats. TRINKT! 

Puikiausiai veikia. 

GINKLAI





Vieną dieną Euristėjas pasikviečia Heraklį.

– Pasaulyje yra per daug monstrų ir aršių pabaisų, – taria jis. – Tu 

stipriausias iš visų didvyrių, todėl skiriu tau pačias pavojingiausias 

užduotis, tikrus žygdarbius!

Heraklis nusišypso. Jis pasirengęs.

Pirmoji užduotis – sugauti milžinišką liūtą! 

GRRRRRRR! Nemėjos gyventojus gąsdina liūto riaumojimas. Jo 

letenos gigantiškos, nagai aštrūs kaip peiliai, o kailis toks tankus, kad nuo 

jo atšoka bet kokie ginklai!

ŽYGDARBIAI
NEMĖJOS LIŪTAS





Atvykęs į Nemėją Heraklis apsidairo. 

Štai jis! Mūsų didvyris lekia prie liūto šaudydamas strėlę po strėlės, bet... 

UUUAAA!

Žvėris nusižiovauja ir ruošiasi pasnausti. 

Heraklis išsitraukia kuoką.

TRINKT!

Nieko. Liūtas toliau sau ramiai miega. 

– Šeki! – sušunka Heraklis ir čiumpa liūtą už galvos stipriomis rankomis. 

Dabar jis negalės kandžiotis! Heraklis sugauna liūtą, bet kas ten per 

triukšmas?

Nemėjoje didelė šventė – nebeliko baimės, miestas pagaliau 

išlaisvintas!




