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Der! Jeg kan
se min far! Og
Segestes og onkel
Ingomar!

Ja, de bekæmpede legionerne
tappert, og nu går de frem med løftet
pande. De viser tydeligt, at vi aldrig
bliver romerske borgere!

De er gidsler,
Ermanamer. Som børn
af adelsmænd skal de
sikre alliancen. Romerne
tager dem med til Rom.

Rom...

Hvorfor går de
børn sammen med dem?
Hvad laver min bror
Flavus og Segestes’ søn
Segimund der?

Fandens romere!
For at ydmyge os har de
fjernet alle deres døde
fra slagmarken.

Og vores guder
håner os. De lader Sunna
køre sin vogn over himlen
på denne skammens dag.
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Ti stille, Ingomar!
Gør ikke guderne
endnu vredere.

Strålende ide at fjerne
vores faldne før daggry, Falco.
Dine mænd har gjort et godt
stykke arbejde.
Tak, general.
Indsatsen gør
nok indtryk på
barbarerne.

Ave, Drusus.
Som aftalt betror jeg
unge mænd, sønner af de
mest fremtrædende
adelsmænd.

Jeg håber,
de bliver behandlet
med den respekt, deres
rang kræver.

Lad mig sige det klart.
Vi keruskere nedlader os ikke til at
kysse jer romere i røven som de usle
gallere på den anden side af
Rhenus. Så hellere dø.

Du har mit ord,
Sigmar. Lad os glemme
gammelt nag. Fra nu af
er vi allierede.

HA, HA, HA!
Ingomar, jeg kan
forsikre dig, at ingen
romer vil søge intim
omgang med en
kæmpe som dig.

For at vise respekt tillader
jeg jer at beholde jeres
våben, og jeg beder jer om
mænd, der skal kæmpe side
om side med mine legionærer.
Fra nu af er jeres fjender
også Roms fjender.

Ingomar!

Følg mig, germanske
adelsmænd. Lad mig byde
på min bedste vin, mens jeres
krigere tager sig af deres
døde brødre, som har
kæmpet så tappert.

Med hjælp fra keruskerne nåede Drusus
helt til floden Albis. Der forudsagde
en synsk barbar hans endeligt, og den
overtroiske Drusus valgte at trække
sig tilbage. Profetien gik snart i
opfyldelse. Drusus døde efter et
uheldigt styrt med sin hest. Senatet
tildelte ham tilnavnet ”Germanicus”,
som hans efterkommere derpå også bar.
Men trods hans bror Tiberius’ talrige
felttog og den utrættelige indsats for
at undertvinge de germanske stammer
var og blev Germania en heksekedel.
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Lad os sende de
forbandede suebere hjem
til deres rådne land og
deres fede koner!

Germania
753 ab urbe condita
(år 1 f.Kr.)
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!?!
Dø, beskidte
kerusk!

Lort!

Aghhh!

k

Jeg havde
ellers forbudt dig
at følge med os,
Ermanamer!

Hng, hng,
hng!

Jeg ...
undskyld, far.
Han er død.
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Din tåbe!

Du kan være
stolt af din søn,
Sigmar. Se, hvordan
den skide sueber
ser ud.

Lad ham være.
Den lille har pisset
i bukserne. Det er
straf nok.

Åhh!

Tag det.
Det er dit.

Du har bevist,
at du kunne kæmpe
som en mand. Du bliver
optaget i krigernes
kreds.

Jeg ...
forstår
ikke?!

Ermanamer!

Ermanamer!
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