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Dine balder 
får mig til at 

glemme alle krigens 
rædsler, Felicia. Jeg 

kunne blive ved i 
evigheder.

Det håber 
jeg sandelig. 

Hver dag har jeg 
gnedet olivenolie ind 

i huden, mens jeg 
utålmodigt ventede 

på, at du kom 
tilbage, Marcus 

Valerius...

Undskyld, 
domina, men 

jeg...

!?
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Kohorteunderpræfekt 
Marcus Valerius 

Falco?

Jeg håber ikke, 
du kommer for at 

yppe kiv, centurion. 
Du overrumpler mig 

uden våben.

Løgnhals.

Augustus 
i egen person venter 
dig til hora nona på 

Palatinerhøjen. 
Kom præcis!

Skide prætorianere! 
Hvordan har de fundet mig 

så hurtigt? Jeg er lige 
gået fra borde.

Hvad vil 
princeps dig?

Moder Venus, 
har han tænkt sig at 
sende dig i eksil ligesom 

den stakkels Ovid?

Fordi jeg 
har læst hans 

værker?

Fordi du 
skamløst har misbrugt 
hans vers til at lokke 

uskyldige senatorhustruer 
som mig i din liderlig-

heds fælde.

Liderlighed er den 
behageligste tilbøjelighed, 

kvinder som dig kan forfalde 
til. Især efter lex Julia, som 

forbyder utroskab.

Hmmm... 
Hør, er det sandt, at 

du og Julia, Augustus’ 
barnebarn...?

Udsvævende 
som sin mor.

Hvor er du 
gemen. Jeg forstår 
Augustus’ interesse 

for dig... Mmmh...

Hvis han 
forviser mig til 

samme ø som Julia, 
forhindrer intet os i 
at ses igen. Vi kommer 

da ikke til at 
kede os...
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Dominus! 
Hvilken glæde at have 
dig hjemme igen. Din 

bagage kom i går aftes. 
Vi var bekymrede...

Afslut bare 
komedien, Hortensius. 

Hent vin til mig og for-
bered et bad.

Hvor har 
du været?

I krig.
Jeg kan lugte 
hendes grimme 

parfume.
Hvorfor 

stiller du 
spørgsmålet, 
når du kender 

svaret?

Åh, jeg forstår. 
Det var dig, der sendte 

prætorianerne hjem til Felicia. 
Og din trofaste Hortensius 

har vel vist dem den 
korteste vej.

Mangler 
oversættelse
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Du kom hjem i går, 
og i stedet for at komme 
hjem til mig, din kone, 

kan du ikke finde på noget 
bedre end at springe 

på den dulle!

Et års 
afholdenhed 

er længe for en soldat. 
De prostituerede i 
lejren faldt ikke i 

min smag.

Det er 
uhyrligt at 
sige sådan!

Jeg elsker 
dig ikke, Silvia. 
Hvorfor lade 

som om?

Vores ægte-
skab blev arrangeret 
af vores fædre. Der 
har aldrig været tale 

om kærlighed i 
kontrakten.

Men jeg 
elsker dig, 
Marcus!

Og jeg vil 
have et barn 
med dig! Gør 
mig gravid!

Hold op!

Du elsker en 
illusion. Jeg kan 

ikke. Forsøg dog at 
fatte det!

På grund af 
hende, ikke?

Hvem? 
Felicia?

Priscilla! 
Den forbandede 

Priscilla!

Jeg vidste det! 
Du har aldrig glemt 

den lille mær... 

Ååh!

Vov aldrig 
mere at nævne 

hendes navn i mit 
påhør!

Ahh... 
Det gør 
ondt...

mangler 
oversættelse
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Fart på, 
elendige snegl! 

Jeg har sgu satset 
hele mit sold 

på dig!

Jeg sagde det jo. 
Grøn er ikke din farve, 
og du skulle spille 

på de røde!
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Hvis du er ekspert 
på området, hvorfor 
spillede du så ikke 

selv?

Jeg glemte 
at ofre til 
Fortuna og 

Consus.

Indrøm hellere, 
at du ikke har 
nosser til det.

Nej, 
neeej!

Den amatør 
lever endnu! Måtte 

Donars hammer 
banke ham flad 

på stedet!

Undskyld 
mig et 

øjeblik. Ja, forsvind! 
Du bringer 

uheld!
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