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Legfrissebb hírek, legjobb Legfrissebb hírek, legjobb 
történetek városa, és újsá-történetek városa, és újsá-
ga a Théba News. Mai ki-ga a Théba News. Mai ki-
adványunkban szó kerül a adványunkban szó kerül a 
királyi családban fellépett királyi családban fellépett 
botrányokra, és törvényte-botrányokra, és törvényte-
lenségekre.lenségekre.

Kreón valóban törvényeket hozott? Kreón valóban törvényeket hozott? 
Mit szól hozzá a nép?Mit szól hozzá a nép?



alóban összetűzés történt a palotában.
Antigoné és Kreón vitája feldúlhat-

ja
az egész királyságot.

De mik is az őr szem-
szögei?

Lássuk 
csak!

Az elmúlt napokban, a palo-
tában zavargások törtek ki. 
Az oka egy törvényszegés, 
ami egy holtest eltemetése. 
Előző számunkban, Kreón 
király riport keretében tá-
lyékozatott minket a történ-
tekről, de mi megkerestünk 
több érintettet is, és meg-
kértük, mondják el mi tör-
tént. Mai lapunkban ezekről 
lesz szó:

Dráma a palotá-Dráma a palotá-
ban!ban! 
Haimón szerelme bajba Haimón szerelme bajba 
sodorta magát, és a herceg sodorta magát, és a herceg 
minden erejével kedvesét minden erejével kedvesét 
mentenl, ha apja engedné. mentenl, ha apja engedné. 
Ennek ellenére nem adja fel Ennek ellenére nem adja fel 
a harcot!a harcot!

A sors sosem kegyes! az őr, aki a A sors sosem kegyes! az őr, aki a 
sorsnak köszönheti, hogy még él!!sorsnak köszönheti, hogy még él!!
Kitálalt Antigoné! Tényleg eynnire kegyet-Kitálalt Antigoné! Tényleg eynnire kegyet-
len idlen időőket élünk? A tisztelet is bket élünk? A tisztelet is bűűn?n?

Törvény Törvény 
üti tör-üti tör-
vényt, vényt, 
újabb és újabb és 
újabb el-újabb el-
lentmon-lentmon-
dások dások 
szület-szület-
nek, amik nek, amik 
betartá-betartá-
sa helyes, sa helyes, 
vagy sem? vagy sem? 



 § Kreóni törv.: 3.pont-Az az ember, férfi vagy polgár, aki a  § Kreóni törv.: 3.pont-Az az ember, férfi vagy polgár, aki a 
hazaárulást elkövette, nem kaphat semmiféle tiszteletet, még a hazaárulást elkövette, nem kaphat semmiféle tiszteletet, még a 
halála után sem.halála után sem.

I § stenek könyve: Iratlan szb.: 4.pont: a végtisztesség minden-I § stenek könyve: Iratlan szb.: 4.pont: a végtisztesség minden-
kinek megadatik, legyen az élő vagy holt.kinek megadatik, legyen az élő vagy holt.

§ Kreóni törv.:4.pont:Továbbá: az aki ezt betartatni nem ké-§ Kreóni törv.:4.pont:Továbbá: az aki ezt betartatni nem ké-
pes, maga is árulónak kimondtatikpes, maga is árulónak kimondtatik



/Nem akartam semmi mást, csak a tiszteletet meg-/Nem akartam semmi mást, csak a tiszteletet meg-
adni! Vagy már az is badni! Vagy már az is bűűn?/n?/

Antigoné, egy intejú kerteében 
elmondta, nem szeretett volna 
vitázni, csak a végtiszteletet 
megadni. Mivel súlyos vádakat 
emeltek ellene, megkérdeztük 
tesvérét, Iszménét, mit tudott 
Antigoné tettéről. Iszméné azt 
nyilatkozta, habár nem akart 
belecsöppeni a viszályba, 
mégis egyetértett a nővérével, 
hiszen az isteni törvény szent 
és még Kreón sem állhat fölé. 
Antigoné kedvese, Haimón azt 
nyilatkozta, megpróbál a lehető 
legjobbat kihozni a viszályból, 
de félti kedvesét. 

A baljóslatA baljóslat
Teiresziasz-jóst megkerestük, 
aki igen érdekes jóslatod mon-
dott. Az igaz, hogy Oidipusz 
és Iokaszté tragédiáját is 
megjóslta, de most egy egészen 
más jóslatot kaptunk. Ugyan 
is, Teiresziasz. szerint, ha 
Kreón nem változtat modorán, 
Olyan dolgok fognak bekö-
vetkezni, amelyek fekete jövőt 
hoznak, keserves és gyászoló 
népet. Ha ismét igaz, akkor 
tvalóban van esély arra, hogy a 
jóslat ismét beválik, de hogy ez 
mikor történik, arról nem kap-
tunk tályékoztatást.



Interjüt adott az őr, kiderült, sorshúzás miatt kevere-Interjüt adott az őr, kiderült, sorshúzás miatt kevere-
dett bajba.dett bajba.
A következő sorok, az őr és szerkesztőnk párbeszéde, az őr 
az interjüért, nem kapott fizettséget, nem volt tájékozatva 
a kérdésekről.
1.Megtudhatjuk, mi történt a holtesttel?
-A királyi parancsnak megfelelően őriztük, őrválltáskor pedig előfordulhatott, hogy nem 
figyeltünk. Amikor észrevettük, a holtest már el volt temetve.
2.Honnan jött az ötlet, hogy sorot hüznak?
-Mivel mindannyiunk félt a királytól, hiszen családunk van, és nem szeretnénk őket cser-
ben hagyni, muszály volt valahogyan eldönteni, melyikünk menjen. 
3.Egyből a királyhoz indult?
-Nem. először hazamentem elbücsüzni.
4.Elmondta a családjának, mi történt?
-Csak annyit mondtam, lehet nem térek haza többet, mindenkit lesujtott a döbbenet, ami-
kor kimondtam, még jómagamat is.
5. Kreón mit szólt a jelenléthez?
-Feldühödött, és természetesen én lettem a hibás.
6.Tessék?
-Mivel én mentem oda elé, nekem kellett a rövidebbet húznom, annak ellenére, hogy tu-
dott a sorshúzásról.
7.Volt valami komolyabb következménye?
-Megtaláltuk a tettest, ezért nem vették fejemet, hálás vagyok az Isteneknek, hogy még 
élek.

Mint kiderült, nem olyan egyszerű vita, mint látjuk. A bűnös előkerülé-
sével, sajnos még nincs meg a viszály felbujtója, hiszen a tettest még 
keresik, egy sírhely állítása nem kellene, hogy felborítsa a palota 
rendjét.



Előfizeté-Előfizeté-
sek:sek:
Kezdő-500ft/hóKezdő-500ft/hó
Normál-750ft/hó-figurákkalNormál-750ft/hó-figurákkal
Haladó-1000ft/hó-AjándékokkalHaladó-1000ft/hó-Ajándékokkal

Lapjaink hivatalos logójaLapjaink hivatalos logója

Szerkesztő: Korozs Gerjén
Tel:06303555622
E-mail:thebanewsKGZ@gmail.com


