
Ved afslutningen af denne ekstremt tørre sommer tøver de rige romere endnu med 
at vende tilbage til hovedstaden. Det gælder senator Fulvius Cator, hvis imponerende 
landsted tårner sig op over overdådige trapper. Her er alt luksus og skønhed, især 
er luften meget mild og den frisk, hvilket skyldes den uforlignelige Sabatinussø..

Åh, det glæder mig at modtage sønnen af den ædle Honorius Galla (*), en kær 
ven af vores famillie. Jeg har i øvrigt hørt, Alix, at du selv er usædvanlig berejst. 
Det siges, at denne lidenskab har bragt dig helt til den fjerne orient?

Ja, Fulvius. Men det var nu ikke af ren 
og skær lidenskab… Men hvorfor har 
du bedt Enak og jeg om at komme her?

Ved guderne, hvilken utålmodighed! al ting til 
sin tid. lad mig først vise dig, hvad huset formår… 
Her kan du se en gengivelse af den græske 
maler Espalas. Han var kendt som den ypperste 
potrætør af de gamle græske sagn.

Ja, de er sandelig pragtfulde.

(*) Se ”Alix den frygtløse” 

Det her forestiller
Perseus og Andromeda og…

Alix og Enak! Mine gode venner!
Hvor er jeg glad for at se jer!
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Numa Sadulus (*).
Sikke en overraskelse!

Hvad gør han her? Den kære Fulvius Cator var så 
gæstfri, at invitere mine venner og 
jeg til sin prægtige bolig. Blandt 
dem er der en betydningsfuld 
person, der brænder efter at møde 
jer. Han venter hernede, kom med.

Så forstår jeg, at Fulvius Cators budbringer 
insisterede sådan.

Ja, det var absolut nødvendigt at få 
jer hertil uden at afsløre for meget.

Det vil I snart forstå.

Jeg er sikker på, dette møde bliver interessant. Store Pompejus, dette er Alix, 
adoptivsøn af Honorus Galla,

og hans følgesvend Enak.

Glæder mig at se jer.
Tag plads, for jeg må fortælle 

jer om en meget vigtig sag.

Alix, jeg ved, du er en ven 
af Cæsar, og det er grunden 
til at jeg har kotaktet dig.

Så må jeg hellere 
indskyde at mit venskab 
cæsar er trofast og 

ubrydeligt.

Cæsar er en god general og 
en dygtig politiker, og man må 
indrømme, at han har en del 
tilhængere… Men hans erob-
ringslyst er uholdbar. hans 
umådeholdne beundring for 

Aleksander den Store gør ham 
til et uroelement i republikken! 
Da Vercingetorix overgav sig ved 
Alesia, foregav han vrede, men 

jublede indvendigt.

Cæsar har brug for ham til 
ceremonien, for det er skik, at 
han skal lænkes til triumftoget 
under hele cermonien. Uden dette 
kan han ikke kræve sin triumf 
af Senatet… og i går forsvandt 
Vercingetorix fra fængslet.

Han var særligt lykkelig, 
fordi han endelig havde 
lykkedes ham at knægte 
gallerne. nu ville ingen 
kunne nægte ham hans 
triumftog i Rom. Derfor 
måtte hans berømte fange 
hurtigst muligt føres til 
det mamertinske fængsel, 
hvor han har levet på vand 
og brød i otte dage.Det håber

jeg sandelig!

(*) Se ”Det græske barn”
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Ha ha ha! Hvis Cæsar fik det at vide, ville 
det gøre ham syg. Han ville få et af sine 
anfald og vælte rundt på jorden med 
fråde om munden. her Selvfølgelig... Jeg ville 

da ikke lade Gaius Julius’ 
cæsars værste fjende 

slippe mig af hænde. Hent 
ham, Numa Sadulus.

Der har vi ham. Som I ser, er han 
blevet klippet, barberet, vasket 
og klædt anstændigt på.

Nu, hvor du er fri, forventer jeg, 
at du ønsker at vende tilbage til 
dit land hurtigst muligt? Jeg ken-
der en, som kan hjælpe dig. Han er 
selv af gallisk afstamning om end 
jeg ikke kender hans stamme. Han 
vil være... 

Kom nærmere,
du har intet at frygte.

Tværtimod.

Hov!
Ingen voldsomheder! ROLIG!

Han ser 
så ung

ud.

Ædle Pompejus,
høvding Vercingetorix.

Jeg troede ikke,
magtkampen

ville komme så vidt.

Og hvor befinder den besejre-
de høvding sig nu?

så gerne.

Vi får se.

Og lidt efter…
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FORRÆDER! Mens så mange krigere
er døde for at forjage
indtrængeren, har du, en
galler, spist romernes brød!

Han er af fremmed afstamning, men det er mange romere: 
Imellem italikere, etruskere, grækere, cisalpinere og
andre folk er borgerne i Urbs(*) ved at drukne.

Ja, på ny vandre igennem de 
vidtstrakte galliske skove 
blandt enorme træer, mens 
fødderne betræder fædre-
landets elskede jord!

ti stille!             JAMEN
          SÅ TI DOG!

Og endelig er der minderne! 
Mindet om en, der venter 
trods al håbløshed! En 
uforglemmelig kvinde 
yndefuld og velduftende…?

Hvordan skulle han kunne 
være andet end begej-
stret for denne mulighed! 
Åh, at gense de smukke 
og bevægende landsbyer. 
møde gamle venner og 
velkendte dufte!

for hvordan skulle han kunne 
nægte at lytte til sin sjæl. 
hvordan skulle han kunne 
lægge en mand i lænker, der 
har gjort så meget for sit 
folk, især når også er hans 
eget folk!

uanset hvad du end måtte mene, så er han den 
eneste, der kan hjælpe. han taler gælisk så godt 
som latin. han er ordholden, modig, ukuelig og 
snarrådig. jeg håber, at han vil acceptere at 
føre dig tilbage til gallerne.

Nej! Du tager fejl. Alix Graccus er romer! 
søn af Honorus Graccus Galla, en 

ædel romersk borger, som har beklædt
høje poster i republikken. 

(*) rom
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Nå, jeg ramte vist et ømt punkt!

Sådan. Blot et par åretag mere,
så er I der. Farvel!

Jamen… hvad laver han? 
Spiser han sand?

Nej, han kysser sin 
fædrenejord. Det skal 
nok blive bemærket!

Tak, min ven… Tak. Ja, se bare!

Soldater!?!

Og du, Alix, accepterer 
du?

Jeg har jo ikke noget 
valg. Jeg drager altså
med den… øh, med Alix.
Det vigtigste er trods 
alt at være fri og komme 
tilbage til mit land.

Da jeg skulle føre 
Agerix tilbage 
til Gallien for 
nogen tid siden (*), 
gjorde du alt for 
at forhindre det, 
Gnæus Pompejus, 
men jeg går ud 
fra, det bliver 
anderledes denne 
gang?

Selvfølgelig, for denne 
gang er du i Pompejus’ 
lejr, mens du dengang 
kæmpede for min mod-
stander.

Godt, vi i er alle enige. 
Jeg skal sørge godt for jer. 

I drager af sted i morgen. I får 
de nødvendige midler og trans-
port til den cisalpinske kyst.

Nej, det var fordi, 
Cæsar dengang kæm-
pede på retfærdighe-
dens side. Denne gang 
er det dig, men jeg  
er sikker på, at denne 
sag også tjener dine 
egne interesser.

Du kan vende tilbage
med din jolle. Farvel.

Derfra, kommer i til territorierne 
styret af den anden konsul, hvor 
min indflydelse er minimal. Der er 
I på egen hånd, men målet er nært. 
Vercingetorix’ flugt vil kunne holdes 
hemmelig i en måned. Ikke mere. I har 
altså 30 dage til at nå frem. Vær 
forsigtige, for når flugten bliver 
kendt, vil det uden tvivl udløse en 
nådesløs jagt i Gallien. Held og lykke.

(*) Se ”De fortabte legioner”.

Så nogle dage senere, 
ikke langt fra Massilia…
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Hvor kommer I fra og hvad er jeres ærinde? jeres
dokumenter

Her er vores rejsepapirer fra 
Senatets kvæstur. Vi skal udforske 
forløbet af visse floder i Gallien.

Ja, men vi må 
se at slippe af 
med dem.

Ja, vores ven
er meget dygtig 
med planter.

Måske er de døde?
Er I egentlig ikke lidt for unge
til at være landmålere?

Vi er skam erfarne, og så taler 
vi de indfødtes sprog og kender 
deres skikke.

Pragtfuld suppe!

tror du?
Hm… det dufter
sandelig godt!

Du har mange talenter.
Det er en aftale!

Dette bryg vil live
jer op… og sørge for, 

at I sover godt.

Hej, hold lige lidt igen. 
Vores rejsefælle 
giver tegn til, at han 
vil tale med dig.

Du er vel enig med mig i, at vi må skaffe 
os af med de to fyre? Når vi gør holdt i 
aften, så sørg for, at jeg skal lave maden. 
Så tager jeg mig af dem. Jeg har visse… 
medikamenter.

Her er der rigtig godt. Her er fred og 
ingen fare. Siden Gallien blev pacificeret, 
er banditterne forsvundet.
Ha ha, respekt for Rom!

Kan I forsyne os med heste?

Tja, det er så heldigt, 
at jeg har to mænd, der 
skal til Glanum. Hvis i 
vil følges med dem, kan 
I låne tre heste. De kan 
tage dem med tilbage.

Sikke et udstyr, de har. 
Sågar et telt!

Javel…

Det passer udmærket.

Hvad er der?

Og nogle timer
senere…

Så sidst på eftermiddagen …

Og næste morgen ved solopgang…

HALLO! HALLO!
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