Denne tredje dag før Ides i oktober regner det
over byen. I nogle timer har Rom, den hovmodige by,
haft en ny cæsar. Kejser Claudius er død i nattens
løb. hans efterfølger vil handle hurtigt. Hans navn
er LUCIUS AHENOBARBUS NERO. Han er 17 år. Hvis han
formår at blive anerkendt af hæren og af senatet,
bliver han verdens herre. Ved middagstid sætter en
bærestol fulgt af en imponerende eskorte sig i
bevægelse i retning af prætorianergardens lejr.
Den skal gennem hele byen. Den unge kejser har
tid til at fundere over, hvad der venter ham...

Han er 17 år. Hvis han formår at blive anerkendt af hæren og af senatet,
bliver han verdens herre. Ved middagstid sætter en bærestol fulgt af en
imponerende eskorte sig i bevægelse i retning af prætorianergardens lejr.
Den skal gennem hele byen. Den unge kejser har tid til at fundere over,
hvad der venter ham...

6.000 mand i rustning, støttet til spyd og med
skjolde malet i kohortens farver. Med fødderne
i mudderet og ansigtet skjult under hjelmen.

Elitetropper oprettet af Augustus og
forsamlet i CASTRA PRAETORIA på Tiberens venstre bred. Roms hær, i stand til
at sætte en kejser på tronen såvel som
at afsætte ham.

Der
er han!!

Folkene er ivrige
efter at høre dig,
cæsar...

Jeg... !!!

Nu er det op til
dig... et skridt at
tage... blot ét...

Og ROM tilhører dig!

Og min søn,
hvordan opførte
han sig?

Med al den
værdighed, hans
stand kræver. Han
vaklede ikke.

Han gav kohorterne de ord,
de forventede af ham...

15.000 sestertier uddelt
til hver prætorianer. Gratis
ekstra tildelinger hver måned.
Oprettelse af en koloni i Antium
forbeholdt veteraner...

Burrhus havde forberedt hans tale omhyggeligt.
Den var fejlfri. Taksigelserne regnede ned over
ham, hærens tilslutning var total.

Og så?
En kejser
til gengæld
for penge.
Kan alt da
købes...?

Senatorerne var opmærksomme, grænsende til det
servile. Senatet ratificerede valget. Nero blev udnævnt til imperiets hersker, ”Princeps juventutis” (1).

Jeg har taget mig af hoffet. Senatorer, som
er løbet ind i økonomiske vanskeligheder,
modtager tildelinger på op til 500.000 sestertier. Det er meget, men virkningen var den ønskede.

Godt.
Senatet?

Har Seneca
taget sig af.
Deres søn
blev
modtaget i
triumf.

Mellem magten og Dem
står ingen hindringer i
vejen, frue. Verden
tilhører Dem...

Ingen
hindringer...

Alt er
slettet.
Tilbage
er kun
kernen...

Min
søn...

Så kan festen altså begynde. Den
nye cæsars triumf vil kunne høres
i alle haver...

Det er holdt
op med at regne.
Natten bliver
mild.

Du forventes
at deltage
i den fest.

Det gør jeg
ikke. Jeg bærer
sorg over min
far. Det skulle
vist være undskyldning nok...

Nej. Hvis
du forbliver i
skyggen, vil den
ende med Othon!
Er du alene?!at
knuse dig. Også
du har en
ret til
magten...

Othon!
Er du
alene?!

Nyhederne er ikke gode. Jeg opsøgte Murena. Jeg fandt hans hus
i sorg. Hærget af plyndringsmænd. Hans mor...

Hvad?
Lollia
Paulina?*

* Lollia Paulina var kejser Claudius’ elskerinde.
Hun er død. Under
modbydelige omstæn
digheder.

Agrippina... Det kan
kun være hende!
Hun har hævnet sig!

Du virker noget
tænksom, min dreng...

Åh nej!

Det kommer an på for
hvem! Lollia Paulinas søn
er en af mine venner, vil
jeg minde dig om...

I så
fald deler vi
hans sorg...

Åh ja! Man har fortalt
Jeg... jeg
har lige hørt mig om hændelsen! For
det er bare en hænom Lollia
delse, ikke?
Paulinas død,
mor.

Othon! Underret de
andre. Lad dem bevæbne
sig! I nat lader jeg ingen
stå i vejen for mig.

... længe nok til
at tømme dette
bæger.

Men dog! Hvem
har vi der? Han
har vovet sig ud
af sit hul!!

Den unge
mand, der er
ved at tage
for sig...
Skub til
ham!!

Den latter, den glæde...
Er der da ingen her, der
savner min far?

Hov!!

Forstået!

Se dig for!!

Lille idiot!
Du har svinet
min tunika til!
Se her!!

Jeg... det er
jeg ked af!
Jeg ved ikke,
hvad der
skete. Jeg
faldt og...

Alle så, at
du faldt! Det
er ingen und
skyldning!

Jeg kan stadig
mærke din sved
fra arenaen,
gladiatorens
skidt.

Lad
drengen
være!!

Hvad! Vover du
at lægge hånd
på mig, slave!?

Jeg er i
kke mere slave
end du. Hvilket
åbenbart ikke vil
sige særlig
meget...

Jeg ved ikke,
hvad der
hindrer mig
i at...

Indsatser...
Lad dem gøre
indsatser!!

