Hvem...?
Er der
nogen?

3

Germania
762 ab urbe
condita

Marobod
afviser dit tilbud.
Han slutter ikke
sine styrker til
vores.

Den hund
er klog...
han lader os
tage chancen og
drager fordelene
bagefter. Skidt.
Vi må undvære
ham.

Ingomar
og Segestes
har også
takket nej.

Ingomar er
for indbildsk til at
udeblive.

Og Segestes
ved, at han
mister knoppen,
hvis han udebliver.
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Jeg håber
det. For jeg ser
mange hærdede
legionærer i det
kommende slag.
Og de er flere
end os.

Jeg ser en
enorm slange,
som trænger ind på
vores jord for at
sprede død.

Den er ikke bange
og tror, den er uovervindelig,
men den kender ikke vores skove,
og det svækker den. Den umættelige
slange vil vokse i længde undervejs.
Den bliver så lang, at vi kan hugge
den i stykker, inden den bliver
klar over det.

Til sidst
bliver det
barnemad at
hugge hovedet
af den.
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Arminius,
min ven! Vil du
holde mig med
selskab?

Ave,
general.

Jeg har
godt nyt. Mine
spejdere har fundet
chaukernes lejr
tre dagsmarcher
herfra.

Lad mig samle
mine hjælpetropper
og gå bag deres linjer.
Jeg kan overrumple
dem bagfra.

Forbandede
oprørere!
Det er på tide, at
Rom rydder op i
disse fjendtlige
områder!

Angrebet
bliver hurtigt, så
Folkene kan komme
i vinterkvarter
hurtigst
muligt.

Det gør
min dekurion,
Bors. Han er
min bedste
mand.

soldaterne er
ivrige efter at besøge
termerne, drikke sig
fulde ved bakkanalfesterne og skeje
ud i bordellerne.

Du har
ret. Men
hvem skal
føre os til
Rhenus?

Du virker så
rolig. Bekymrer
rygterne om din
trofaste Arminius’
forræderi så
lidt?
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Bah, det er
rent opspind
fra Segestes’ side.
Han er jaloux på
sin svigersøns
sociale
opstigen.

Lad mig være,
eller jeg slår de
få tænder ud, du
endnu har.

Jeg har
kneppet en
centurions kone. Hvad
med dig? Hvad har du
gjort, romer, siden du
sidder her sammen
med mig?

Hvad?!

Hvor skal du
hen, forræder?

Lad ham
ikke ride væk!
Stands ham!
Jeg vil tale med
legaten!

Du kan tale
med min fanestang,
idiot!

forpulede
Bona Dea!
Svinet er ved
at samle alle
sine hjælpetropper.
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Jeg har
betalt vagten,
Marcus. Hvad
har de gjort
dig?

Priscilla?
Hvad laver du
her? Hvordan..?

8

Tænk
ikke på mig.
Men du løber
en stor risiko,
hvis Lepidus...

