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I år 52 f.Kr. sender Rom, regeret af triumviratet Cæsar, 
Pompejus og Crassus sine legioner ud for at erobre 
verden. Mens Pompejus bliver i Rom, invaderer Cæsar 

Gallien, og Crassus sender tre kolonner af sin hær ind 
i det gamle assyriske rige, som forsvares af partherne... 

Denne dag trænger general Flavius Marsalla ind i 
Khorsabad — den sagnomspundne by — efter en 

belejring, som har varet alt for længe efter hans smag.

Af den befæstede bys talrige 
forsvarere er kun ligene tilbage. 
Denne gang finder romerne ikke 
nye slaver til deres galejer.

Beruset af hovmod rider Marsalla ind 
i en tavs by efterfulgt af sin sejrrige 
legion, der lider i varmen. Hans succes 

skal snart blive kendt i Rom...

...og han ser den store ære for sig 
uden at ane, at en indbygger, som ved et 
mirakel har overlevet, iagttager ham.

Nervus! Hurtigt til 
kong Sargons palads... Få fart på!

Da fortroppen begiver sig ind 
i en snæver gyde, læner den 
unge slave, som udspionerer 

romerne, sig mod en balustrade.

På trods af faren blotter 
han sig mere og mere, og 
for bedre at kunne se gri-
ber han fat i et forhæng.

Er de fra mit hjem-
land? Hvordan får jeg 

det at vide?

Men hans hånd tynger 
faretruende ned på 

murens forvitrede kant.

Pludselig giver stenen efter, 
og for ikke at falde ned hol-
der den unge mand fast 
i forhænget, mens flere 
brokker river sig løs.

Ulykkeligvis falder stenene ned på generalens 
stridsvogn, og en af dem rammer Marsalla i nak-

ken. Romeren udstøder et skrig og synker sammen. 
Opskræmt af den pludselige tumult stejler hestene, 
og forvirringen breder sig straks til hele eskorten.

en centurion ser op 
og opdager drengen.

et overfald! 
Se deroppe!

Ordrer bliver straks 
udstedt og adlydt, mens 

en officer bøjer sig 
ned over generalen.

på terrassen opdager sol-
daterne hurtigt flygtningen.

Denne vej! Han 
flygter ad det 

udvendige galleri.

Efter en udmattende forfølgelse bliver 
den unge slave omringet, og legionærerne 
nærmer sig... Så hæver en af dem sit spyd...

Her... DIT UDYR!
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Men en centurion griber soldatens 
arm, lige inden han kaster det.

Overflødigt! Han kan ikke 
undslippe. Jeg tager mig af det.

Med sværd i hånd går offi-
ceren frem. En dødbringende 
tavshed, kun brudt af lyden af 
skridt, har afløst tumulten.

Da romeren når hen til 
den unge slave, griber 

han ham brutalt i håret.

tror du man 
ustraffet 

kan myrde en 
romersk gene-
ral, din hund?

Men stenen slog kun Marsalla ud, og 
nu vil han have fat i overfaldsmanden.

Generalen er i live. 
Han vil straffe den 

skyldige! Før ham frem.

Ordren videregives 
straks til centurionen.

Godt. Før ham ned, 
men hurtigt!

Kom så! Løb! Så løb dog! Du 
havde mere travlt med at 
overfalde generalen, hvad?

Gal af raseri ryster 
Marsalla stadig ved tan-
ken om, at en sten kunne 
have ændret hans skæbne.

Snart står den unge slave 
foran generalen og bliver 

brutalt skubbet om på jorden.

Hvad er dit navn? Og hvordan 
kan du stadig være i live? 
Hvor havde du skjult dig?

Jeg hedder Alix... 
Jeg var skjult i 
kælderen under 
kong Sargons 

palads... Øh... Jeg ville 
ikke dræbe dig!

Alix! Det er et gallisk 
navn! Mærkeligt! Hvis du 
var i Sargons palads, må du 
vide, hvor hans berømte 

skat befinder sig!

Så før mig straks til 
skjulestedet... Men 
pas på, prøver du at 

flygte, lider du døden!

Samtidig galopperer en rytter 
for fuld fart mod Khorsabad. 
Frygtsomt vender han sig ofte 

for at se, om han bliver forfulgt.

Endelig får han byen i sigte. Som om han var 
ivrig efter at komme i ly, sporer han sin 

ganger yderligere...

...og rider så ind gennem por-
ten i den store mur til for-
bløffelse for vagtposterne, 
som genkender en romer.

Hvor er generalen? Jeg har 
en hastebesked til ham.
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Rytteren sidder af 
hesten og tilkalder 

en soldat.

Før mig til generalen, 
det haster!

I kældrene under 
paladset finder 

Marsalla Sargons 
fantastiske rigdomme.

Og i faklernes skær 
betragter soldaterne deres 

chef, som hæmningsløst hengi-
ver sig til sin griskhed.

Jeg takker krigens og 
skæbnens guder. Mine bønner 
er hørt. Jeg er vanvittigt rig!

Men en officer afbryder 
hans monolog... Overrasket 
vender generalen sig og...

Her er en centurion 
fra Crassus’ hær med 

en besked til dig.

Situationen er alvorlig, 
Triumviren Crassus er blevet 
myrdet under et møde med 
parthernes konge, Orodes, 

som lod flydende guld hælde i 
munden på ham, mens han råbte: 

“Stil din tørst i det metal, 
du tragter så ivrigt efter!”

Uden leder indledte hans 
hær så et tilbagetog og blev 
udslettet nær Antiocha. De 

få overlevende er draget mod 
nord... Den eneste chance, du 

har for at slippe fra partherne, 
er straks at gøre det samme.

Marsalla skælver. Han ved, 
hvad der venter ham i tilfælde 
af nederlag. er han fanget i en 

fælde? nej ikke endnu, 
hvis bare han når kysten!

Soldater! Vi forlader denne 
by og drager til Sortehavet. 

Tag de skatte med, I kan, 
og sæt ild til paladset.

Alix, som har hørt det 
hele, forsøger at undgå 
Marsallas blik... Men 

det er for sent!

Bind den unge døgenigt 
til en søjle, så han 
kan dø i flammerne.

Straks river nogle 
legionærer et gardin 
ned og binder Alix, som 
forgæves kæmper imod.

I det øjeblik den knitrende ild 
når træværket og draperierne, 

forlader de sidste 
romere i hast salen.

Irritable over de dårlige 
nyheder og ilden, som de har 
i hælene, maser mændene på 
for at komme ud af paladset.

Tungt belæsset med kostbare vaser og hundset 
med af officererne løber de, så godt de kan... 

De første kohorter har allerede forladt byen.

Alix, ser med gru flammerne 
omringe ham... Han forsøger 

desperat at komme fri, 
men hans bånd er solide!
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Pludselig tager ilden 
til i styrke, og flam-
merne når søjlen og 
brænder hans bånd.

Den unge mand trækker 
til af alle kræfter og 
i det sidste øjeblik 
brister båndene...

...for varmen er blevet 
kvælende, og branden 

brøler bag ham.

Forhåbentlig kan jeg nå ter-
rassen! Jeg kan ingenting se!

Alix springer over 
forhindringerne, halvkvalt 
af røg, formår han til sidst 
at komme ud af paladset.

Udmattet giver han sig tid til 
et øjebliks hvil, men faren 
er endnu ikke overstået!

Byen er øde! Men 
alligevel, forsigtighed!

Han går varsomt 
gennem de tomme gader og 
afsøger hver en krog med 
blikket... men der er ingen!

Ikke helt beroliget sætter 
drengen sig for foden af en 

trappe og overvejer.

Drage væk?! Men hvorhen...? 
Jeg kender ikke egnen, 
så jeg farer bare vild!

Imens bliver 
skyggerne lange, 

og solen forsvinder bag 
bjergene, som skjuler 

romernes afmarch.

dagens hede 
viger for mildere 

temperaturer. Udaset 
falder Alix snart i 
søvn, hyllet i et 
nedrevet gardin. 

Ved daggry afsøger nogle 
særprægede ryttere stedet fra 
en bakketop. Surena, den parthiske 
general, iagttager Khorsabad med 
en blanding af had og ringeagt.

Et enkelt blik siger ham, at han er kommet for sent. 
Romerne har forladt byen... Så ven-

der han sig om mod sine mænd.

Fremad! Vi må finde den vej, fjenden har taget.

Få øjeblikke efter 
trænger de ind i byen.

En håndfuld guld til den, 
der finder et spor, som viser, 
hvilken vej romerne har taget.

De ivrige ryttere 
driver øjeblikkelig deres 

gangere ind i den tomme by...

...da en af dem med ét holder sin hest an.

Se! Der ligger 
en og sover!
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Partheren gør omkring og 
betragter et kort øjeblik 
nichen, hvor han så en skik-
kelse bevæge sig, og dri-

ver så sin hest frem.

Med et gennemtrængende skrig når 
han i galop den sovende, griber ham 
i armen og slæber ham med i 
hidsigt ridt.

Snart når den sære ekvipage ud på en stor plads, 
hvor hærens hovedstyrke befinder sig.

Og rytteren standser sin hest 
og slynger Alix voldsomt frem, 

så han er tæt på at falde...

...men han når at standse foran 
en ubevægelig skikkelse, som 
ser ud til at være lederen.

Hvem er du? 
Hvad laver du her? 

Hvorfor er du alene?

Så svar dog...! Sig mig, 
hvorfor romerne har 

skånet dig! Nå! Er du stum?

Alix skynder sig at for-
tælle, hvad han har været 
ude for, uden at udelade 
nogen detalje. Partherne 

lytter opmærksomt.

Men generalens ansigt for-
bliver hårdt og ubevægeligt. 
Da den unge mand er færdig 
med sin historie, venter han 
uroligt på, hvilken 
skæbne man tiltæn-
ker ham. Det varer 
en rum tid...

...og med ét slapper Surena af 
og virker mere imødekommende.

Jeg tror dig! I det 
mindste lader jeg 

tvivlen komme 
dig til gode.

Lad drengen få en hest, 
og lad ham drage 
hvorhen han vil. 
Det er en ordre.

Kort efter sidder Alix op på en 
hest, som en soldat fører frem.

Fra nu af er dyret dit.

Langsomt fjerner Alix sig. Han er ved at dø af længsel efter 
at komme væk, men han tør ikke spore hesten, da han fornem-

mer de parthiske soldaters uudgrundelige blikke i nakken.
Surena gør tegn til en 

kriger om at nærme sig og 
hvisker ham nogle ord i øret. 
Soldaten bukker og fjerner 

sig.

Han træder nogle skridt 
frem, udvælger sig en pil, 
hæver sin bue i retning af 
Alix og tager omhyggeligt 

sigte.
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Bueskytten trækker roligt 
bagud og slipper strengen, 
og pilen hvisler af sted...

...og strejfer Alix’ hoved. 
Drengen kan ikke undgå at 
udstøde et forskrækket 

skrig!

Straks kaster han sin hest 
fremad for at forsøge at 
undgå de pile, der vil følge 

efter.

Nej! Lad ham ride. Hvis han 
løj for mig, vil han prøve at 
nå frem til den romerske 
hær og således sætte os 

på sporet af fjenden.

Strålende ide, general! 
Denne slaves frygt kan måske 

føre os til sejren.

Netop! Så vi sidder 
op og følger ham 

på afstand.

Da Alix er nået til forsvars-
værkernes top, vender han 

sig og konstaterer, at 
ingen følger efter ham.

Overrasket, men også 
en smule beroliget fort-

sætter han sit ridt 
uden at sagtne farten...

...men pludselig bliver 
hans hest nervøs, 

stejler og snubler.

Med ét øjekast vurderer den 
unge mand faren. Han driver 
sin ganger ud i det tomme 
rum, og dyret forsøger 
forgæves at springe. 
Men spildt ulejlighed!

Den modsatte bred er for langt 
væk, så hest og rytter styrter 

i et bassins mørke vand.

Med et voldsomt ryk i 
tømmerne formår Alix at 
komme fri og dykker ned 
med hovedet forrest.

Straks da han når over-
fladen, ser han efter sin 
hest, som vrinsker på en 

foruroligende måde.

Hvor er jeg? Hvad er 
det her for et bassin?

Med et par svømmetag 
når han dyret, som virker 
skræmt fra vid og sans.

Åååh! Det er 
krokodillebas-

sinet!

Med en ru grynten, som giver genlyd mellem bassinets vægge, 
haster de enorme krybdyr, som har været satrapernes(*) tro 

kæledyr og bødler frem mod det uventede bytte.

Klynget til sin ganger 
kaster Alix fortvivlede 

blikke omkring sig.

Intet! Intet! 
Og uhyrerne 
nærmer sig!

(*) Statholder i det gamle Persien.


