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“Os homes viven obsesionados pola inmensidade do eterno. Por 

iso nos preguntamos: Han ter eco os nosos actos co decorrer dos 

séculos?, lembrarán o noso nome os que non nos coñeceron 

cando xa non esteamos?, preguntaranse quen fomos, a valentía 

que demostramos na batalla ou o apaixonados que fomos no 

amor?”

da película Troya
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Esta historia ocorreu hai máis de 3.000 anos. Nos tempos onde os deuses 

se confunden cos heroes e os heroes cos homes. Nunha época na que a 

realidade se mestura co mito.

A envexa, a vinganza, o  amor e a guerra xúntanse nesta historia.

Unha historia abraiante. Atréveste a 

descubrila?
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A nosa historia comeza hai 

máis de 3.000 anos en 

Troia, unha rica cidade situada 

no que hoxe é Turquía.

Todos os reis gregos envexan a 

situación e a riqueza de Troia.

Pola súa banda, Grecia está 

dividida en numerosas cidades 

cos seus propios reis e príncipes.

Durante moitos anos enléanse 

en guerras polo dominio do 

Peloponeso.

Mar Egeo

Atenas
Delfos

Lemnos

Esparta

Troya

Lesbos

Micenas

Creta

Corinto
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Príamo, o rei de Troia acaba de ter outro fillo, Paris. Os sacerdotes 

do deus Apolo, o deus do Sol, advirten ao rei:

- Este neno ha se-la ruína de Troia. Mátao!

Príamo dubida diante das advertencias dos sacerdotes. Non pode matar a 

un fillo de seu, e en segredo ordena 

que o abandonen a carón dunha 

árbore no monte Ida.

Ao cabo de nove días Angelao, o 

xefe dos pegureiros, olla como o 

aleita unha osa. Abraiado, tómao 

como se fose o seu fillo, lévao á súa 

casa e edúcao en segredo.



6

Paris medra na familia de Angelao. Pasados uns anos, Paris convértese 

nun mozo lanzal. Os que o coñecen valoran a xustiza coa que decide en 

diversos asuntos.

Por iso Zeus, o rei dos deuses, ordénalle terzar nunha tirapuxa 

entre as deusas Hera, Atenea e Afrodita, e que elixa á máis 

fermosa das tres.

As tres son moi fermosas. Á fin, Paris 

elixe a Afrodita, e esta, como 

recompensa promételle que a muller 

máis fermosa da terra hase namorar 

del.

Hera e Atenea marchan e ambas as 

dúas xuran vinganza contra Paris 

pola súa elección.
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Durante a celebración dunhas festas en Troia, Paris preséntase a 

distintas probas de habilidade. Sae vitorioso de todas elas. Gaña a varios 

nobres, e mesmo aos propios fillo do rei Príamo.

Isto anóxaos de tal xeito que comezan a perseguilo. Cando xa o teñen 

prendido, Angelao ábrese paso entre a multitude e berra a Príamo:

- Maxestade, é o voso fillo perdido! Non o manquedes!

Príamo, sorprendido pero ledo despois de tantos 

anos, invita a Paris a quedar no Pazo como seu 

fillo, a pesares das novas advertencias dos 

sacerdotes de Apolo.
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Mentres en Esparta, cidade de Grecia, Helena, a muller 

máis fermosa do Peloponeso vai casar.

Como pretendentes preséntanse case todos os príncipes e reis 

gregos: Diómedes, Patroclo, Palamedes, Aiax, Ulises, 

Menelao...

Ulises pídelles que xuren defender ao elixido 

contra calquera que lle gardara xenreira 

para evitar loitas entre eles tras da escolla 

de Helena. E así fano todos.

Finalmente, Helena elixe a 

Menelao, rei de Esparta e irmán de 

Agamenón, rei de Micenas e o máis 

poderoso rei grego.
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Uns meses máis tarde, nunha visita comercial Menelao 

chega a Troia e coñece ao mozo Paris. Ambos os dous 

conxenian e Menelao invítao a ir a Esparta con el. Paris 

acepta.

En Esparta coñece a Helena, que 

cae perdidamente namorada.

Planean marchar e, aproveitando 

unha viaxe urxente de Menelao a 

Creta, foxen cara a Troia, levando 

a canda eles grandes tesouros 

espartanos.

A promesa que a deusa 

Afrodita lle fixera a Paris 

estábase a cumprir.
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En vinganza contra de Paris, a deusa Hera levanta unha grande 

treboada, que non consegue afundir aos namorados, pero si 

desvialos do seu camiño. Finalmente chegan ás costas de Chipre.

Alí Paris conquista a cidade de Sidón e con iso numerosos 

tesouros que leva consigo.



11

Menelao, sabedor da fuxida de Helena, convoca aos reis e príncipes 

gregos que xuraron defendelo e pídelles que cumpran o 

xuramento:

-Benqueridos reis e príncipes, en Esparta xurastes defenderme de cantos 

tentaran riparme a Helena. Agora é o momento de cumprir coa vosa 

promesa.

Troia era unha cidade case inexpugnable debido ás súas altas e ben 

defendidas murallas, pero non teñen outra que cumprir co seu xuramento. 

Aos poucos todos rematan por se convencer, incluso o heroe Aquiles. 

Segundo a profecía, sen el non se podería tomar Troia.  
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Entrementres, Paris e Helena chegan a Troia. Ambos os dous son 

ben recibidos na cidade porque a fermosura de Helena é tanta, que 

engaiola de vez a todos os troianos.

Como mostra de respecto, Paris agasalla aos sacerdotes de Apolo con 

moitos dos tesouros acadados en Esparta e Sidón, gañando así a súa 

aprobación.

O rei Príamo acólleos no pazo 

outorgándolles a protección de 

Troia.

Tamén fai o propio o seu irmán, 

o grande Héctor.



13

Entrementres, en Grecia, a armada grega, formada por máis de 1000 

naves, reúnese para emprender a viaxe a Troia baixo o mando do rei 

Agamenón.

Nunca na historia se vira unha frota semellante. Cubría o mar de leste a 

oeste, e as naves perdíanse alén do horizonte.
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Despois dunha longa travesía chea de 

dificultades, os gregos chegan á praia 

preto de Troia. Ao desembarcar prodúcese 

a primeira batalla contra dos troianos que 

os estaban a agardar.
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Os gregos logran desembarcar e montan o seu campamento na praia, 

cabo das súas naves.

Ao lonxe albíscanse as altas murallas da rica cidade de Troia. Dende 

había moitos anos os gregos desexaban invadir esta cidade e agora 

tiñan a súa oportunidade.

Despois dunhas tentativas frustradas de asalto, decátanse de que non 

poden tomar a cidade e deciden cercala ata que os seus 

habitantes esgoten os alimentos. 
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Namentres dura o cerco, Aquiles e os seus 

mirmidóns saquean as cidades aliadas de Troia.

Unhas 30 cidades réndenselle. Nunha delas toma 

coma prisioneira a Criseida, filla dun sacerdote de 

Apolo, e a Briseida, viúva do rei Mino. 

Agamenón elixe como escrava a 

Criseida e Aquiles a Briseida. 
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E así pasan os anos de guerra e cerco a Troia nos que, periodicamente, se 

producen diversas batallas.

Un día Crises, o pai de Criseida, visita a Agamenón e lle pide que lle 

devolva á súa filla en troques de numerosos tesouros. Agamenón oponse.

-Criseida é a miña escrava e non a cambiarei por todo o ouro que me traias- 

di Agamenón.

Crises, ofendido, convence ao deus Apolo para que lance frechas infectadas 

pola peste.
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Vendo como o andazo se apodera do campamento grego e sabedor da causa 

da maldición, Aquiles obriga a Agamenón a entregar a Criseida.

-Mal rei, que fas padecer aos gregos só polo teu beneficio. Entrega a 

Criseida e líbranos do conxuro de Apolo- dille Aquiles ameazador.

Agamenón finalmente cede para salvar o campamento da peste e da ira do 

seu mellor guerreiro. Troia está en xogo.
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Pero Agamenón non quere ceder de todo diante de Aquiles e pon as 

súas condicións:

-Entregarei a Criseida, pero non porque ti mo pidas. Ti só es un 

soldado do meu exército. En troco quedareime coa túa escrava, esa 

tal Briseida- di o rei. -Soldados, ide á tenda de Aquiles e traédeme a 

súa escrava.

-Mal rei, infame, que só dás 

pensado en ti mesmo. Os 

deuses hante maldicir tal e 

como fago eu agora- retrucou 

Aquiles irado.

A partires de entón  

Aquiles négase a loitar 

cos gregos.
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Os troianos ao ser sabedores da liorta entre Agamenón e Aquiles, 

aproveitan para atacar o campamento grego e están a punto de 

prenderlle lume ás naves. Aquiles e os seus mirmidóns só observan e 

non toman parte da batalla.

Tras varias derrotas gregas, Agamenón, vendo o perigo dos troianos e a 

continua ausencia de Aquiles, tenta convencelo de que volva á batalla 

ofrecéndolle tesouros e títulos.

Aquiles non os 

acepta e persiste en 

non participar na 

guerra.
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De novo os troianos atacan ao campamento grego. 

Patroclo, compañeiro de Aquiles, pídelle que lle deixe o mando temporal dos 

mirmidóns para frear a Héctor quen volvía estar preto das 

naves.

Despois de rexeitar o ataque troiano, 

Patroclo, ignorando o consello 

de Aquiles, persegue a Héctor 

ata a mesma Troia. Nun 

momento dado, Héctor o desafía e 

mátao pensando que era o mesmo 

Aquiles, xa que Patroclo levaba 

posta a súa armadura.

-Podes levalos á batalla, pero só para frear a 

Héctor. Non persigas aos troianos- contesta 

Aquiles.
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Cando Aquiles sabe da morte do seu compañeiro 

Patroclo, decide vingarse e de novo entra en batalla 

xunto aos gregos. Agamenón olla a Aquiles poñerse o 

casco para loitar de novo contra dos troianos e sorrindo 

di aos seus lugartenentes:

-Sen sabelo, o mozo Patroclo trocou o 

curso desta guerra.
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Aquiles consegue rexeitar ao exército troiano ata as mesmas 

murallas de Troia. Alí enfróntase en combate individual 

a Héctor e mátao.

Tal é a súa ira pola morte de 

Patroclo que ata o cadáver de 

Héctor ao seu carro e por 

vinganza azórrao ata o 

campamento grego.

Príamo sen poder facer nada 

olla horrorizado como se 

levan o cadáver do seu fillo.



-Grande rei de Troia- contéstalle 

Aquiles- admiro o teu valor por vir 

á miña tenda. Ogallá o rei que 

nos dirixe fose coma ti. 

Lévate o corpo do teu 

fillo. Os mirmidóns 

hante escoltar ata que 

saias do campamento. 

Non temas.
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Despois de oficiar por varios días o funeral pola morte de Patroclo, unha 

noite o rei Príamo entra silandeiro e en segredo na tenda de Aquiles. 

Aquiles sorpréndese da súa aparición.

-Grande guerreiro, déixame soterrar ao meu fillo Héctor como o príncipe e 

guerreiro que é. O combate foi xusto. Nada hai que che poda botar en cara- 

di o rei troiano.
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-En agradecemento, douche á 

miña filla Polixena para 

casares con ela- di Príamo.

Aquiles xa coñecera a Polixena 

no templo de Apolo e namorárase 

dela.

Daquela concertan unha cita 

para celebrar a voda.
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Pero a cita non resulta como se esperaba. No seu primeiro encontro 

Aquiles contáralle a Polixena o seu segredo: cando naceu, a súa nai, a 

deusa Tetis, mergullouno no río Estixia para facelo invencíbel, pero 

suxeitouno do calcaño, que se converteu na súa única parte vulnerable.

Paris sabedor do segredo de Aquiles ao través de Polixena decide argallar 

unha emboscada.

Nun momento da celebración, Paris, agochado tras dunha columna do 

templo, lánzalle unha frecha que, guiada da man de Afrodita, feriu 

de morte a Aquiles no calcaño.
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O campamento grego cae nun terrible decaemento ao 

se coñecer a desgraciada morte do seu heroe. Na 

cerimonia de cremación, o fume da fogueira, coma 

unha fantasma, percorre todo o campamento e entra 

en todas as tendas gregas.

Os gregos quedan sen o seu 

heroe e o seu líder.
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Pero na seguinte batalla, Filoctetes, 

grande arqueiro grego que tiña as 

frechas e o arco de Heracles, reta a 

Paris e féreo mortalmente de tres 

disparos. Agora o culpábel da guerra 

está morto e Helena viúva. 

Príamo casa a Helena con outro dos seus 

fillos, Deifobo. Tras a morte dos seus dous 

fillos, Príamo xa non pode aturar a idea de 

entregala a Menelao.

Pero Helena xa non ten nada que a vincule 

a Troia e vaise distanciando cada vez máis.
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Tras nove anos de guerra e esgotados do asedio a Troia, o 

enxeñoso Ulises discorreu unha estratexia para entrar na 

cidade.

-Construiremos un enorme cabalo de madeira 

onde se agocharán os nosos mellores guerreiros- 

proponlle a Agamenón.

A Agamenón parécelle unha boa idea. A 

verdade é que non había ningunha outra 

idea máis, e se puxeron a deseñar o plan.

Para rematar, os gregos levantan o 

campamento e agochan a flota fóra da 

vista dos troianos, facéndolles crer que se 

marcharan.
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Unha mañá as sentinelas troianas non vén o 

campamento nin aos gregos. Semella que por 

fin tornaran a Grecia.

Só queda na praia un enorme cabalo de 

madeira.

-Príamo, os gregos marcharon!- dinlle ao rei os 

sacerdotes. Príamo chega á praia e observa o 

cabalo de madeira.

-Mirade, deixaron un cabalo como ofrenda ao 

deus Poseidón para ter unha viaxe 

segura. Levarémolo á 

cidade- di o rei Príamo.

-Non, quéimao- dinlle os 

sacerdotes.
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Tamén a súa filla Casandra, que era feiticeira, advirte ao seu pai:

-Este cabalo está cheo de soldados, vai ser a destrución de Troia.

Pero ninguén lle fai caso.

-Levarémolo á cidade- repite o rei Príamo.

E así se fai. O plan dos gregos estaba a dar resultado.



32

Aquela noite a cidade de Troia vive 

unha grande festa, celebrando a vitoria 

sobre dos gregos. Ao remate todos van 

durmir.

Aquel era o intre que estaban a 

agardar os gregos. En silencio, saen 

do cabalo encabezados por Menelao, 

Neoptólemo, o fillo de Aquiles, e Ulises 

e se dirixen cara ás portas da cidade.
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Os gregos abren as portas da cidade 

ao resto do seu exército que volvera 

desembarcar.

O exército grego sorprende aos 

troianos que non poden facer nada 

para defender a súa cidade.
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Os gregos saquean e incendian Troia durante tres días e tres 

noites. Neoptólemo mata ao rei Príamo. Agamenón lévase á súa filla 

Casandra como prisioneira, aínda que esta lle advirte do seu tráxico final 

se volve a Micenas.

Polixena é sacrificada na tumba de Aquiles.
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Despois de case dez anos de guerra, os 

gregos inician a volta a casa, pero durante eses 

anos provocaran a ira de tantos deuses que 

tiveron unha viaxe espantosa...

Menelao e Helena tardaron outros nove anos en 

chegar a Esparta. Ao chegaren a Micenas 

Casandra e Agamenón foron asasinados pola 

anterior muller do rei. Ulises tardou dez anos 

en regresar.

Así o destino de vencedores e vencidos se 

conectou para sempre, deixando tras deles 

un rastro de morte e desolación.

Só os nomes e xestas dos seus protagonistas 

permanecen na lembranza. 
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fin

Agora que remataches de ler o libro, por favor dános a 
túa opinión. Se che gustou, dinos que foi o mellor, que 

outros temas che gustarían para outros libros, ou 
simplemente dinos ola. 

Estamos encantados de saber de ti. Moitas grazas.

info@editorialweeble.com

mailto:info@editorialweeble.com
mailto:info@editorialweeble.com
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A editorial
Editorial Weeble é un Proxecto Educativo aberto á colaboración de todos para fomentar 
a educación, ofrecéndoa dun xeito atraíbel e moderno.

Creamos e editamos libros educativos infantís que sexan divertidos, modernos, sinxelos 
e imaxinativos. Libros que se poidan usar na casa ou na escola como libros de apoio.

E o mellor é que son de balde! Por iso publicamos en formato electrónico. Queremos 
facer accesíbel este novo xeito de aprender.

Apostamos polo desenvolvemento da imaxinación e da creatividade coma alicerces 
fundamentais para o crecemento dos máis novos.

Cos nosos libros queremos redeseñar o xeito de aprender.

Se queres saber máis de nós, visítanos en: http://editorialweeble.com
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