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Sagan om Minos

(Detta är en kortversion av världshistoriens första och slaskigaste pornografiberättelse med hänvisning till några av de lagar som personerna bryter mot i sin
vidriga verksamhet)

Zeus satt och hade tråkigt med Hera på Olympen. Han var ju en känd roué och
kåtbock så han bestämde sig för att kila ner till jorden och se om det fanns några unga
vackra flickor man kunde roa sig med. Han lämnade Hera och flög iväg (Förlöpning av
hemmet).
Han kom till Mindre Asien och fick se furstens unga dotter Europa som lekte med
jämnåriga flickor. Han blev tänd på Europa och bestämde sig för att erövra henne.
Men en gammal gubbe som Zeus hade ingen chans. Så han förvandlade sig till en
ståtlig tjur. Europa, häst- och tjurtokig som alla småflickor, blev intresserad. Zeus
lyckades få henne på ryggen och simma över till Kreta (Barnarov).
Framme på Kreta förvandlade han sig åter till gubbe och kastade sig över Europa och
gjorde henne med barn (Sexuellt utnyttjande av minderårig). Hon födde så
småningom tre söner, Minos, Radamanthys och Sarpedon, som blev herrar över var
sitt palats.
Minos härskade på Knossos. Men för att blidka havsguden och maffialedaren
Poseidon var han tvungen att varje år offra sin finaste tjur för att inte havet skulle
översvämma Knossos (Utpressning).
Ett år gömde Minos den finaste tjuren och offrade bara den näst finaste. Då straffade
Poseidon honom genom att göra hans älskade hustru Pasifaë helkåt på den ståtliga
tjuren (Olaga hypnosverksamhet).
Pasifaë försökte lägga sig ut för tjuren men han var bara intresserad av kossor. Så
Pasifaë bad om hjälp hos palatsets allt-i-allo, Daidalos. Han gjorde en ko av trä med
hål på lämpligt ställe. Pasifaë lade sig innanför hålet och fick till det med tjuren
(Tidelag).
Efter 9 månader födde Pasifaë ett monster, Minotauren. Denne ville bara äta
människor. (Olaga restaurangverksamhet).
Efter att fingrar, ben och ibland även hela tjänare blivit mat åt Minotauren, blev man
tvungen att spärra in honom i en labyrint som han inte kunde hitta ut ur (Otillräckligt
dagsljus i ladugård).
Minos avkrävde sina lydriken att skicka vackra gossar och flickor som fördes in i
labyrinten (Försummelse att besiktiga kött för utfordring av djur i zoologiska
trädgårdar).
I Mindre Asien regerade Egeus. Hans ende son, Theseus, blev förbannad när hans
kamrater skickades som djurfoder till Kreta. Han krävde att få ingå i leveransen så han
kunde ta död på odjuret. Efter lång övertalning gick Egeus med på detta, men han var
naturligtvis mycket orolig och krävde att snabbt få veta om Theseus hade lyckats.
Hans fartyg skulle komma tillbaka med vita segel om han lyckats ta död på odjuret
och svarta om det blivit hemmaseger.
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Theseus nästlade sig in i det Minoiska hovet. Han blev kåt på Minos' dotter Ariadne,
sol-och-vårade henne och lovade att ta med henne till sitt hemland. Han fick hjälp av
Daidalos. Han högg av Minotaurens horn och stack det i odjurets hjärta. Han lyckades
ta sig ut ur labyrinten med hjälp av en silketråd bunden om foten. Minotauren blev
historia (Utrotning av sällsynta djur).
Men sedan ville Theseus inte ta med sig Ariadne hem utan rymde i all hast (Brutet
äktenskapslöfte). Han hade så bråttom att han glömde byta till vita segel. Egeus blev
så förtvivlad att han hoppade i havet som därmed bytte namn.
På Kreta fick Minos veta att Daidalos hjälpt Theseus. Han spärrade in både denne och
sonen Ikaros. Men den klipske Daidalos uppfann den första flygande människan
genom att göra vingar av vaxade fjädrar. Han och Ikaros flög ut ur fängelset i riktning
mot Sicilien (Brott mot luftfartsbestämmelserna).
Men Ikaros höll inte den anbefallna marschhöjden 200 meter (“Jag skiter i farsans
evinnerliga förmaningar!”) utan ville bättra på solbrännan innan han skulle träffa
tjejerna i Palermo. Han kom så nära solen att vaxet smälte. Eftersom han saknade
fallskärmsavtal störtade han i havet. Men Daidalos kom fram till Rom och tog tjänst
hos den lokale härskaren (Kontraktsbrott, för kort uppsägningstid).
Minos fick reda på att Daidalos fanns på Sicilien, uppsökte den lokale härskaren och
krävde att Daidalos skulle få ett års avstängning från all uppfinningsverksamhet eller
återkomma till Kreta. De båda kollegorna beslöt efter en brakmiddag att slutföra
förhandlingarna i bastun tillsammans med ett stort antal callgirls (Bordellverksamhet).
Men där lyckades de lokala förmågorna hälla kokande olja i Minos kar så han blev
friterad (Olaga oljeutsläpp).
När Minos var borta, uppstod stor förvirring och inbördeskrig på Kreta. Hela kulturen
försvann spårlöst ända tills den återfanns av Arthur Evans i slutet av 1800-talet.

(Framställningen har inspirerats av en rundtursguide från Apollo som under en Kretaresa försökte intressera svenska ungdomar för gamla grekiska sagor.)
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