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Teseus er en dramatisk og begivenhedsrig serie om prins Teseus? besværlige rejse til Athen, hvor han skal
overtage tronen efter sin far. Rejsen er en farefuld færd, hvor han skal besejre en kyklop, Den Grå og

Strækkeren for at lukke tre porte til de dødes verden. Han skal overliste Medea og hendes heksekunster og gå
ind i den hellige labyrint for at kæmpe mod Minotaurus. Undervejs får Teseus hjælp af Poseidon og selve

Jordens Moder, Demeter.

Teseus rejser til Athen. Han er kongens søn, og det er meningen, at han skal overtage tronen. Undervejs
lukker han de dødes tre porte. Han slår den onde Kyklop ihjel, han besejrer Den Grå og hendes so, og han
binder den grusomme Strækker til sin egen seng. Ved den anden port får Teseus følgeskab af drengen Linos

på turen til Athen.

Lix 10,9
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besværlige rejse til Athen, hvor han skal overtage tronen efter sin far.
Rejsen er en farefuld færd, hvor han skal besejre en kyklop, Den Grå
og Strækkeren for at lukke tre porte til de dødes verden. Han skal
overliste Medea og hendes heksekunster og gå ind i den hellige

labyrint for at kæmpe mod Minotaurus. Undervejs får Teseus hjælp
af Poseidon og selve Jordens Moder, Demeter.

Teseus rejser til Athen. Han er kongens søn, og det er meningen, at
han skal overtage tronen. Undervejs lukker han de dødes tre porte.
Han slår den onde Kyklop ihjel, han besejrer Den Grå og hendes so,
og han binder den grusomme Strækker til sin egen seng. Ved den

anden port får Teseus følgeskab af drengen Linos på turen til Athen.
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