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Få det der 
fjernet!!!

HVSK 

BRITANNICVS 

HAN GLEMMER 

IKKE DIG

Nå?

Vi har et vidne. 
Han så det hele. De 
var to. En knægt og 

en kvinde.

Lad mig forklare, gamle. Jeg 
leder efter dem, der for 
nærmer kejseren ved at  
minde ham om hans stakkels  
bror Britannicus. Alle, der  
nægter at hjælpe os, vil  
blive betragtet som  
forrædere over for  
fædrelandet. Har du  
 forstået mig?

Ja...  
ja, ædle 
herre.

Jeg er ikke en herre. Jeg er gla-
diator. Jeg skriver ikke loven, jeg 

knækker knogler. Forstået?

For... for-
stået.
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Så sig 
frem.

Jeg... De... De kom og  
bad min fætter hjælpe dem.  
Kvinden ha... havde lyst hår, 
og... og min fætter sendte 
sin søn... Min fætter tabte 

mange penge ved sidste  
væddeløb...

Det, som 
Cæsar 
tabte?

J... ja. Det var en måde 
for ham at hævne sig på.

Din fætter er en 
idiot. Hvor kan jeg 

finde ham?

Sil... Silvanus? Han bor nær Pompejus’ port (1).
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Silvanus?

Øh... 
ja.

Jeg søger de sammensvor-
ne, som tilsmudser Cæsars 

navn. Man siger, at du  
kender dem!

De sam... sammen- 
svorne!!?

   En kvinde med lyst hår  
og en tidligere gladiator ved 

navn Balba. Din søn har  
mødt dem.

Min søn?  
Jeg for- 
står ikke... 
jeg...

Nå? Så du forstår 
ikke!!?

Tal...

... eller du bliver 
kvalt i dine ekskre-

menter!
Jeg... vidste ikke, de var 
så galt... Min søn mødtes 

med dem ved Cloaca  
Maximas udløb... i...  

i Tiberen (2).

Godt. Vi 
kontrol-
lerer det.

Du behøver 
ikke vente.
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Hvad er der!? Hvorfor 
glor I sådan på mig?

I tilhører alle sammen 
mig, hører I! Jeg kan 

knuse jer, få jer til at 
krybe for mine fødder, 

for jeg er Massam,  
Cæsars yndling.  

Massam, som aldrig  
er blevet besejret.

Du lyver.

En mand har besejret dig. En numidier 
ved navn Balba. Jeg var til stede, da  

det skete.

Balba? Jeg river hans 
hjerte ud med tænderne!

Så skal du finde 
ham først!

Det er måske lettere, 
end du tror.

I så fald, tag dig  
i agt. Han har mere 

mod, end du har 
skældsord.
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Jeg ved ikke, hvad der 
afholder mig...

    Lad hellere være.  
Det er lettere at kaste 
sig over fattigfolk end 

over en patricier ved hoffet. 
Især foran vidner.

Din vildskab er ussel, 
for den er stadig en 

slaves.

Vi må være ekstra forsig-
tige! Jeg må underrette 

Balba.

Kedsomhed ved jeg ikke 
hvor findes.
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Tal sagte! Lyden 
bærer langt her i 

hvælvingerne!

Det går 
opad.

Vi har intet valg. 
Vi må skille os.

Jeg går til højre. Husk at 
lægge mærke til, hvor I 

drejer af.

Jeg finder dig, hvor du 
end er, Balba!

Mmm... Hellere 
vende om.


