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Vi dedikerer dette bind til professor Jean-Paul Thuillier.
Lærdom er og bliver først og fremmest gavmildhed. 
Vi har kunnet drage fordel af denne gavmildhed.

Rom, foråret 62. Over hele byen tales der ikke om 
andet end Burrhus’ død. Som tidligere præfekt for 
prætorianergarden og indflydelsesrigt medlem af 
den kejserlige regering var han foruden Seneca 

den eneste, der kunne øve en vis indflydelse på den 
unge Nero. Nero vil begræde hans død. Men er hans 

sorg oprigtig? Burrhus var ikke i kridthuset  
hos Poppea, Neros nye yndling og en opstigende  

stjerne, men en mørk og destruktiv Af slagsen...
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...men hvordan skal man også kunne 
modstå så meget trylleri, skønhed 

og ynde? Ved hendes side kan en 
mand kun være lykkelig...

...eller fortabt. 
Det siger sig selv, at 
de to ting går hånd 

i hånd.

Men hvad bliver der af 
Actea, hans tidligere ynd-
ling? Man ser hende ikke  
    ved hoffet mere...

Dér kommer hun 
jo. Og alene, uden 

eskorte...

Så stor magt i  
nattens løb og om 

morgenen, intet. Kun 
fodspor i støvet...

Actea!

Lucius  
Murena!

Jeg syntes nok, 
det var dig! En 
glæde at se dig 

igen!

Men du er alene? 
Ingen ledsager 

dig?
Jeg... har  

forladt pa-
ladset. Vidste 
du ikke det?

Poppea...  
hun har 

jaget dig     
bort?

Nej. Hun igno-
rerer mig, men 

er vist ikke 
vred på mig.
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Hvad skulle hun være vred på dig 
over? At du har elsket kejseren? At 
du støttede ham, mens han kæmpede 
med de intriger, som hans egen  
            mor stod bag!? Lucius...  

Alt det er 
fortid. Det er 
sandt, at jeg 

elsker ...

...at jeg 
elskede...

...Nero, men jeg er ikke længere til nytte 
for ham. Han har brug for en stærk kvin-
de ved sin side, en kvinde, han ikke behøver 

rødme over... Ingen kan glemme, hvor  
jeg stammer fra.

End  
ikke du, 
Lucius.

Kejserens  
kærlighed har 
forædlet dig, 

Actea. Du bliver 
aldrig mere den, 

du var før.

En prostitueret (1).  
Jeg kan godt lide pro-
stituerede. Deres kunst 
redder os fra vore ma-
troners kedsomhed og 
overvældende kulde.

Matroner er der ingen af 
hjemme hos os. Hvis du øn-
sker, står min villa åben 

for dig. Så kan synet af din 
skønhed skabe lidt lys og liv 
for to stakkels ungkarle.

Jeg takker, 
men...

Sig ja. Jeg 
beder dig.

Ingen taler om andet end ham.  
Kejseren valgte ham som sin favorit. 
Og siden da har han ikke tabt en kamp. 
Og indsatserne stiger. Væddemålene 
har nået groteske højder op mod 

20.000 sestertier.

Det samme som jeg 
betaler i årlig leje 

for min villa!

Og hvad 
hedder din 
champion?
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Massam! I aften kæmper han hjemme hos senator Sixtius’  
datter. I skal ikke ulejlige jer derhen. Alle pladser 

er allerede optaget.

Det siges endda, at Poppea vil overvære duellen. Hun søger adspredelse. 
Nero bærer sorg over Burrhus’ død, og det keder hende åbenbart inderligt.

Rolig, mit smukke dyr, 
rolig! Din herre trækker 

fornøjelsen ud...

Hver en 
blodsdråbe 

tæller!

Mmm... en slaves bod. 
Jeg kender ikke noget 
bedre. Det minder mig 

om en vinmark på Etnas 
skråninger. En kraftig, 
vild vin... som aldrig 
slukker tørsten...
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Drik, mine venner! Drik!  
Lad der ikke blive en eneste 

dråbe blod tilbage i  
deres årer!

Skål for Massam! 100 aurea, hvis 
han besejrer sin modstander i løbet  

af de næste tre slag!!!

Et! To!

Tre!
Godt! Næste gang dæk-
ker vi hans krop med et 
fint lag guld... Det for-

tjener han!
Nå... 
nåde!
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Nej...  
Det er for-

gæves.

Massam kender ikke 
til nåde. Kun kejseren 
kunne forhindre hans 

stød.

Min far tog ikke fejl  
med hensyn til dig. Du er  
  aldeles frygtindgydende.

Ikke  
for alle.

Senator Sixtius’  
datter har intet at 
frygte fra min side. 
Tværtimod. Så smuk 

som du er...

Mmm... Du sav-
ner ikke mod. 
Kom, slut dig 

til os.

Først skal min 
panter fodres. Gerne. Hvad 

må vi byde 
den?

Kød fra din 
gøgler.

Hv..!!
Ha ha ha ha!


