
Mit o Syzyfie
W formie komiksu

Syzyf był królem pięknego miasta -
Koryntu. Wyróżniał się znajomością z
bogami, a oni zapraszali go na różne
uczty na Olimpie. Miał jednak kilka

wad: zuchwałość, chciwość i
wywyższanie się. Zdarzyło mu się nawet

ukraść trochę boskiego Nektaru dla
popisu!

Nie uwierzycie co 
usłyszałem 
na Olimpie...

 Wtedy miarka się przebrała...

Zostanie ukarany
śmiercią!

Pewnego dnia wypowiedział jedną z tajemnic bogów.

Co takiego?



Słysząc to, bogowie
zlitowali się nad nim

Żono! Proszę, nie wyprawiaj mi
pogrzebu i nie wkładaj mi obola!
Porzuć moje ciało pod pałacem!

O co ci chodzi?!
Nie krzycz na

całe podziemia!

Jaki ja biedny!!! 
Taki nieszczęśliwy!!!

O Charonie!
Moja żona nie dała mi 

obola do ust. Nie 
wyprawiła mi nawet pogrzebu! 

 Jednak Syzyf miał chytry plan.
Kiedy umierał, powiedział:

A gdy był już w Hadesie...

Skłamał :

Będziesz mógł wrócić do
 domu i nakłonić żonę 

do wyprawienia 
Ci pogrzebu.

 



No, Syzyfie, 
jeszcze na chwilę

wracasz 
do domu!

I wraz z Tanatosem
powrócił na Ziemię.Dziękuję o

wielki Zeusie!

Ale Syzyf kazał...

Wtrącić go do
więzienia!

I przebiegły król nadal 
świętował w najlepsze



You're just apple-
solutely adorable!

Po nieskutecznym
przeszukaniu całego

Hadesu, król 
podziemi wysłał

 Hermesa żeby odnalazł
zguby.

Co zrobiłeś z
bożkiem
śmierci!?

Em... Zamknąłem
go w więzieniu...

Po pewnym czasie Hades zaczął
zastanawiać się, gdzie jest Syzyf.

Ciekawe gdzie on się 
 podziewa... A Tanatos?

Dawno go nie 
 widziałem.

Znalazłem
Syzyfa! Teraz
tylko Tanatos!



Przybył więc do pałacu Tanatos i
uśmiercił Syzyfa oraz jego

towarzyszy.

Wracamy Tanatosie!
Chodź za mną!

Hermes postanowił uwolnić
czarnego boga z więzienia. 

Zostaniesz
surowo
ukarany!

A w podziemiach...
Będziesz musiał
wtaczać głaz na

górę całą
wieczność!



No trudno, Syzyf musiał

odpokutować za swoje

zuchwalstwo. A z

kamieniem działa to tak,

że kiedy jest prawie na

szczycie, kamień stacza

mu się w dół. I musi

wykonywać pracę od

nowa.


