Den nat blev der anlagt et bål til de
jordiske rester af Claudius’ og Messalinas søn Britannicus. Drengen havde fået
et tragisk endeligt under en banket afholdt til ære for Nero, hans halvbror.
Og rygterne cirkulerede allerede...

Man taler om forgiftning og
om et hemmeligt testamente,
som ville have gjort det muligt for Britannicus at indtage
Neros trone... Men alt det er
der ingen beviser for... kun
snak i korridorerne...

Besynderligt nok havde
man indsmurt Britannicus’
lig i et lag gips. Men da
regnen tog til i voldsomhed, fjernede den denne
camouflage. Og sine
steder dukkede huden
atter frem... En opsvulmet,
sortplettet hud...

Så soldaterne skyndte sig... Tre
gange havde de allerede forsøgt
at sætte gang i bålet... Forgæves! En syndflod af regn slukkede straks de spæde flammer...

Så skete det, at...

Hold
inde!!

Jeg tager mig
af drengen!

Han var
min herre...

Jeg glemmer dig aldrig,
unge prins... Og jeg
sværger, at jeg skal
hævne dig!!

Godt!
Han følger sit
instinkt, samtidig
med at han er
forsigtig...

Han holder sig tilbage. Vover ikke at
gå linen ud.
Hvad
mener
du?

Thrakeren... Lad ham
blive ofret. Du kan tage
betaling fra min
næste kamp. Du får
min andel (1).

Smuk kamp! Du
kan gøre det af
med ham...

S... stands!!
Jeg... jeg
erklærer mig
besejret!!

Din
modstander...

Hvilket?

Nå, hvad
venter du
på!? Pollice
verso! (2)

Dræb ham!!

Nej!!
Det er nok!
Jeg har fået,
hvad jeg
ville...

Som du ser...
Han mangler mod.
Medlidenheden
overvælder ham.

Du der!
Giv mig dit
våben!!

Kom... rejs dig!

Han holder
øje med dig,
fordi han er
urolig...

Du
kæmpede
bravt...

Overrasker det dig? I dig fornemmer han en modstander på
højde med ham selv... Eller værre endnu, den eneste
der
kan besejre ham...

Hmm...
Jeg er bange for,
at Massam ikke er af
samme mening...

Du tager fejl... Massam
går efter blodet. Han vil
altid gå længere og
hurtigere end jeg...

Urolig?

Og først og fremmest, giv ikke
efter for hans provokationer.

Pas på!
Der er
han!!

Muligvis...
Men så afvent
dit øjeblik og
ikke hans...

Her!!
Det er til
dig!!

Nej!

Du gjorde ikke
dit arbejde i arenaen
færdigt. Jeg måtte
gøre det for
dig...

Ikke nu...
Det er for
tidligt...

Hovedet kan du
anbringe på en pæl
foran min celle...
Så jeg kan
betragte det
hver morgen...

... indtil jeg er rede!

Efter Britannicus’ død undgår Nero at mødes
med Agrippina. Langsomt opstår der i Palatinerpaladset to hoffer, to klaner. Mor mod søn, to
ambitioner som blotlægges og fremkalder rygter og sladder.

Og hos kejseren følger den ene
privataudiens den anden, alle med det
formål at bryde med den fortid, der er
for belastet af skadelig indflydelse.
Jeg har besluttet
at lade dig beholde
livet. Til gengæld...

Du ejer en ejendom på
Esquilinohøjen. Den
forlader du aldrig
mere. Hvis min mor
skulle ønske at se dig
igen, underretter du
mig straks.

... sletter du alle spor
af Acteas ophold i dit hus.
Intet må blive tilbage af
den infame rolle, du har
ladet hende spille...

Åh! Det behøver du
ikke frygte for.
Kejserinden spilder
aldrig sin tid på
fredløse.

Jeg har besluttet at give hende
en fortid, som er den hengivenhed
værdig, jeg nærer for hende. Den
nye Actea skal fødes og dø
sammen med mig...

Det har
du magt
til.

Eksil...
Det slap
jeg heldigt
fra!...

