
Vinteren er netop slut, og en brændende sol stråler ned over Rom, hvor synet 
af det gyldne skær i Capitols marmor betager byens borgere, der ser det som 

et godt varsel for dagens festligheder.

Lige fra morgenstunden har Liberalia-festen* livet op i gaderne, og en munter 
stimmel af mennesker trænges omkring transportable altre for at nyde de 

lækkerier, præstinderne sælger. 

Hej, se dér! Endnu 
en procession! 

PffT! Endnu en hanekylling, der nyder at 
kunne trække i de voksnes toga**, han er 

mindst nummer syv siden i morges.

Knægten kender jeg godt, det er 
Plancus’ søn Lucius. Men…?! 

…se, hvem han 
følges med! 

Cæsar… det må 
jeg sige!

*Fest den 17. marts hvert år til ære for 
guddommene Liber Pater og Libera.
**Ceremoni, der markerer de unge romerske 
patricieres overgang til voksenalderen.
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Optoget går gennem den feststemte by 
og nærmer sig langsomt Jupitertemplet, 

hvor den unge mand lægger den 
traditionelle offergave.

Det er en stor ære, Cæsar viser 
Lucius ved at deltage i ceremonien…

hMm… Det er især hans far, 
Munatius Plancus, han vil hædre.

Kender jeg Cæsar ret, har han 
en vigtig opgave at betro ham, 
når han smigrer ham sådan.

Så, nu er det overstået… Lad os gå hjem 
og hvile før banketten i aften. 

Skal vi med til den? Vi kender jo ikke 
Lucius, og han værdigede os knap nok 

et blik. 

Cæsar har bedt mig komme, 
så jeg vil ikke unddrage mig. 

For ikke at nævne, at Lydia 
sikkert også kommer… 

Om aftenen tager Plancus’ villa imod talrige gæster, der 
kommer for at hylde den nye patriciers indtræden i byens 

anliggender. 

Se ham, Cæsar! Sådan 
en ildhu bør ikke gå 

ubenyttet hen. 

Undskyld, jeg siger det, gamle 
ven, men din søn brænder vist 

især efter at lægge sig ud med 
alt, hvad der ikke er romersk… 

Jeg lykønsker dig, Lucius.  
Jeg er sikker på, du vil gøre  

din nye status ære. 

Ærlig talt ved jeg ikke, 
om den ros er noget 
værd, fra en galler…

…der er majet 
ud som patricier.
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Du er da stadig et selvtilfreds 
og uopdragent barn! 

Jeg vil ikke belæres 
af sådan en… 

Det er en køn start på dit liv som voksen, 
at du ikke ved, hvordan man opfører sig.

Lydia… 

Vores Lydia sætter 
virkelig for megen pris 

på Alix… 

Det har jeg allerede 
et middel imod, 

Octavian. 

Hold nu op med de barnagtigheder! 
Cæsar venter os i mit arbejdsrum. 

Jeg må bede dig tilgive min 
søns opførsel, Alix. Det 

er utvivlsomt vores gode 
falernervin, der er steget 

ham til hovedet.

Det taler vi ikke 
mere om.

Cæsar har accepteret, at du 
er med, men jeg forbyder dig at 

lukke munden op igen.

Kender du noget til helvetierne, Alix?

Tja… For godt en halv snes år siden 
brændte de deres høst, deres byer 

og landsbyer af for at forlade deres 
land for evigt og invadere gallernes 

område… 

…Ja, slaget ved 
Bibracte. Plancus kan 
bekræfte, at det var 

et barsk slag. 

Og du besejrede dem 
efter et rasende slag i 

hæduernes* land.

Ja, jeg havde aldrig før set så 
enorm en horde barbarer. 

Vi havde kun seks legioner over for et 
helt folk… De helvetiske krigere fyldte 
hele dalen, og de vogne, deres familier 
søgte dækning i, udgjorde en hel by… 

*Hæduerne var et gallisk folk i forbund med Rom; deres 
hovedby var Bibracte knap 200 km nord for nutidens Lyon. 
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Vi forskansede os på et stort højdedrag med udsigt 
over slagmarken og modstod deres rasende angreb. 

De var som havet, der utrætteligt banker imod kysten… 
Vores sværd var røde af deres blod… 

…Om aftenen aftog deres 
kamplyst. Presset af vores 
legioner måtte de udmattet 

trække sig tilbage mod deres 
lejr, men kæmpede indædt 
mod hvert et tilbageskridt. 
De ydede stadig en voldsom 

modstand, forskansede sig bag 
deres kærrer og overdængede 

os med spyd og pile. 

Helveterne kapitulerede først, da 
natten faldt på. Omsider stod vi som 

sejrherrer. 

De overlevende lagde deres 
skæbne i dine hænder… Og i din 

store miskundhed skånede du dem. 

Cæsar storsindet?

Du skal ikke 
undervurdere min 

generøsitet, Alix. Men 
dengang skulle jeg 
løse et ubehageligt 

problem… 

Da helveternes territorium 
var tømt for beboere, blev det 
en åben dør for germanernes 
indtrængen. En åben korridor 

ind til den rige Provincia 
Narbonensis*.

Så da helveterne havde svoret 
troskab over for Rom, sendte jeg 

dem hjem igen og forsynede dem med 
korn nok til, at de kunne overleve 
på den jord, de selv havde lagt øde.

Og selv om de stærkt 
formindskede stammer 
kun udgjorde et svagt 
værn mod germanerne, 
holdt det dem stort 
set hinsides Rhinen.

Men nu har jeg brug for at sikre grænsen varigt for at 
kunne sende mine legioner mod partherne, som er blevet en 
trussel. Derfor vil jeg oprette nogle romerske kolonier i 
helvetiernes område. Og jeg har betroet min ven Plancus 
at oprette dem, for han er en fremragende administrator. 

Jeg har fået områderne 
langs med Lacus Lemanus**,  

og mine landmålere er 
allerede i gang. Snart 

rejser en flok veteraner 
derop og slår sig ned. 

Plancus har skabt sig nogle solide 
venskaber blandt helvetierne og regner 

med deres hjælp til at sikre denne første 
koloni, men det er ikke nok. De helvetiske 
høvdinge er splidagtige, og landet er ikke 
sikkert. Dér kommer du ind, Alix… Du skal 
rejse op og møde stammerne og sikre dig 

deres loyalitet.

*Den romerske Provincia Narbonensis strakte sig fra 
Pyrenæerne til nutidens **Lac Leman, dvs. Genèvesøen. 
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Det er kun alt for sandt… Rejsen mellem 
alpestammernes plyndrende krigere og de 

germanske røverbander er ikke fri for fare. 

Men må jeg præsentere Audania, datter af 
min savnede ven Diviciacos*. Hun er runden af 
den bedste keltiske adel og vil være dig til 

stor hjælp, når opgaven skal løses. 

Jeg kunne ikke ønske mig bedre 
ambassadører… Et ungt gallisk 
par på vej til at overvære den 

romerske civilisations velgerninger 
hos de barske helvetere. 

Du er virkelig lige så modig, som du har 
ry for, Alix. At rejse med alt det guld 

kan vise sig at være meget farligt. 

Med de her offergaver kan 
du smede en alliance, som kun 

guderne kan bryde. 

Anseelse og respekt… 
På de vilkår siger jeg 

selvfølgelig ja.

De løfter, der er aflagt, blegner, så 
snart guldet er brugt. Alle de her skatte 
er tiltænkt helvetiernes guddomme, som 
du ydmygt skal ofre til på Roms vegne. 

Din status som patricier og din 
keltiske afstamning gør dig til den 
perfekte udsending til denne opgave. 

Det er af yderste vigtighed, Alix. Uden 
helvetiernes støtte ligger kolonien ubeskyttet… 
Og hvis den bliver angrebet, har jeg ingen anden 
udvej end at foretage repressalier. Det vil udløse 
en blodig krig, som vil lægge landet øde og give 
partherne frit slag til at angribe Rom østfra. 

Og selv om helvetierne allerede kender 
vores militære styrke, ligger her noget, 
der kan bevidne den respekt, Rom viser 

sine forbundsfæller. 

Tror du virkelig, 
du kan købe deres 

loyalitet?

Selvfølgelig 
ikke.

*Druide og høvding valgt af hæduerne, meget 
indflydelsesrig og venligsindet over for Romerne. 
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Meget længere nordpå ved bredden af Lacus 
Lemanus gryr dagen også for Plancus’ landmålere. Ved alle guder, i dovne 

slamberter, op med jer! 
Der er nok at lave, før 
kolonisterne kommer.

Jeg kan ikke få den her grød ned mere… Tror du, 
vores gode helvetiere skaffer os noget vildsvin i dag? 

Hold op med at brokke dig, Nero, 
og…? Der er nogle ryttere på 

bjergryggen der ovre! 

De kommer 
denne vej.

Så bliver 
din bøn nok 
hørt, Nero. 

Ordentligt kød! 
Lovet være guderne! 

Tak for indbydelsen, Alix. Jeg syntes bare, vi skulle lære hinanden 
at kende før afrejsen. Cæsar var meget 
diskret angående dit ærinde i aftes… 

… så nu vil du vide nøjagtigt, 
hvem det er, han pådutter dig 

til denne ekspedition.

Som han
fortalte, 

er jeg datter 
af Diviciacos… 
Jeg var kun et 
barn, da min 

far som høvding 
for hæduerne 
bad Rom om 
hjælp mod 

en germansk 
invasion… 

Så traf han Cæsar. Han blev 
hurtigt hans ven og hans mest 
trofaste allierede i Gallien. 
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