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1 I jakten deltog tio män samt en
välbeväpnad amazon.

krigisk kvinna (Vid Svarta havet skall ha funnits en kvinnostat, vars
innevånare var fruktade krigare.)

2 Vakten följde oss hela tiden med
sina argusögon.

sin vaksamma blick (Jätten Argus hade 100 ögon och sov bara med
ett par åt gången. Han fick av gudinnan Hera i uppgift att noga
bevaka hennes rival Io. När Hermes dödade Argus, placerades dennes
ögon på påfågelns stjärtfjädrar.)

3 Efter den alltför glada festen var
lokalen ett fullkomligt Augíasstall.

svårt nedskräpat ställe (Augias’ stall hade inte rengjorts på många
år, när hjälten Herakles fick det omöjliga uppdraget att rengöra det
över en natt. Han ska då ha lett in vattnet från en bäck och på så sätt
snabbt ha spolat rent.)

4 En obeveklig Cérberus vaktade
ingången till nöjesfältet.

väktare (Cerberus var den trehövdade hund i Hades, underjorden,
som såg till att ingen obehörig tog sig över gränsfloden Styx.)

5 Miljöförstörelsen hänger nu som
ett Damóklessvärd över
mänskligheten.

ett omedelbart, livsfarligt hot (När Damokles prisade sin konungs
makt och lycka, placerade denne honom vid ett rikt dukat middagsbord med ett skarpslipat svärd hängande i en skör tråd över hans
huvud.)

6 Det uselt skötta företaget lät
pengarna rinna bort som i
danaídernas såll.

(Kung Danaos’ döttrar, som dödat sina män, fick i underjorden det
omöjliga uppdraget att fylla ett såll med vatten.)

7 Denna blåsiga höstkväll satt vi
och lyssnade till eolsharpans
toner.

vindens brus i trädkronorna (Aíolos (lat. Aeolus eller Eolus) var
vindarnas härskare. – Även ett stränginstrument där vinden fick
strängarna att dallra.

8 Nemesis Divina gjorde att
bankrånarna efter ett par minuter
fastnade i en av polisens
rutinkontroller.

den gudomliga rättvisan (Nemesis, hämndens gudinna, ansågs vaka
över att ingen skulle undgå sitt straff. – Namn på en bok av Linné.)

9 Den snabba sportbil, som den
unge mannen fick av sina föräldrar,
blev för honom en Nessosmantel.

en fördärvlig, olycksbringande gåva (Kentauren Nessos gav till
Herakles’ maka en mantel, som skulle bevara mannens kärlek, men
den var indränkt med ett gift som gav honom en kvalfylld död.

10 Att ändra människors
miljötänkande anses av många
politiker som ett Sisyfosarbete.

ett arbete utan skönjbart slut (Kung Sisyfos straffades för
bedrägeri mot gudarna med att i underjorden söka vältra en sten
uppför en backe men att alltid tappa greppet, när han var nästan uppe
med den.)

11 De snygga killarna i pojkbandet
från England kom flickorna att lida
alla Tantali kval.

plågor inför det ouppnåeliga (Kung Tantalos hade fått det underjordsstraffet att stå med vatten upp till hakan och med frukter hängande över huvudet men varken kunna nå det ena eller det andra.

