
Gudens øje åbner sig mod Rom, hovedstaden med de syv høje. Af purpur og guld, 
med vingerne bredt ud på himlen dominerer kejserbyen verden.

Guden, som er afbildet i sten, imponeres ikke af denne magt. Roms storhed er soldaternes skridt på den støvede 
jord. Men den er også de torteredes rallen på korsene. Der kan aldrig blive soldater nok, der kan aldrig blive 

korsfæstede nok. Rom er en afgrund, som opsluger al jordens støj.

År 58 efter vor tidsregning. Porta Tiburtina.



Vespasianus!! Lucius!!

Man har sagt mig, at 
du ville komme her forbi 

på dette tidspunkt.

Hvor 
glædeligt at 
gense dig!

Hvis du vidste, 
hvor vi alle savner 

dig...

Kejseren 
har forvist mig 
fra hoffet... og 
det har han vist 

gjort ret i.

Er jeres venskab gået så 
meget i stykker?

Min mors død 
er ham ikke fremmed. 
Og det ved han, at 

jeg ved.

Ja... Jeg har hørt 
rygterne om det. Selv har 
jeg ham mistænkt for at 

have forgivet sin 
halvbror, Britannicus...

Men alt det er fortid... 
og beviser findes ikke.

Netop. 
Man bliver bedt 
om ikke at huske 

det. Ellers...

Men sig mig, hvordan går 
det kejseren? Har han 

forligt sig med sin mor?

     Åh! Den frygtelige 
  Agrippina... Den kvinde   

  væver og opløser stadig  
sine spind. På det seneste 

har hun opført sig 
  venligt over for sin 

   søn... Et dårligt var-
        sel. Nogle påstår  

          sågar...



Ja?

Altså... 
at hun prøver at 
forføre ham. Hun 
skal være rede 
til at tage ham 

med på sit 
leje.

Og... og Nero er 
ikke på vagt?

Følelserne 
kan tit løbe 
af med ham... 

Og kejserinden 
er stadig meget 

smuk (1).

Hvis hun 
nogen sinde 

opnår sit mål... 

V... 
vand!

Nåde! 
Vand!

Du der! 
Giv den mand 

noget at 
drikke!

Hvad!!

Hvorfor! 
Han hænger der 
for at krepere, 

ikke?

Gør, 
som jeg 
siger.

Pff... 
De unge 

grønskollinger 
og deres 
luner...

Du 
deroppe! 

Benyt dig af 
chancen!!



T... tak.
Din handling 

minder mig om 
en anden...

En anden korsfæstet... 
endnu yngre... en jøde 

fra Nazaret.

Virkelig?

Kommer du så langt 
borte fra? Hvad 

bringer dig hertil?

Folk her 
har brug for 

mig.

Beskidt... 
ildelugtende... og 

indbildsk. Er hele dit 
folk ligesom dig?

Lad være... 
Du har bedre ting 
for. Dine soldater 

venter dig.

Jeg melder 
min tilbagekomst. 
Bor du stadig hos 

Petronius?

Jeg formår 
ikke at blive 

træt af 
ham...

Eller af 
hans smukke 

slavinde.



Jeg fortsætter min færd... 
Hvis du en dag har behov for hjælp, 

så tegn en lille fisk rundt om 
dig og vent...

En fisk?

Vent! Jeg kender 
ikke engang dit 

havn!

Peter. 
Jeg hedder 

Peter.

Han er 
død.

Som du ser, 
nyttede det ikke 
         noget!!

Din mor 
vil se dig, 
cæsar...



Lige nu?... Men jeg har travlt! 
Kan hun ikke vente?

Ikke i den 
tilstand, hun er 
i. Du må hellere 
følge med mig...

I den tilstand, 
hun er i!!?

Vent på 
mig her! Mor?

Min søn... 
Jeg ventede dig. 

Kommer du?

Sig mig... Finder du mig stadig 
smuk af en kvinde i min alder 

at være? (2)



Smuk!? Du er 
en forfærdelig 
forførerske, 

mor...

Du synes 
altså lidt 
om mig?

Han kan ikke 
hamle op med hende. 

Han må presses.

Jeg må 
tale med 

dig.

Kejseren og hans mor! 
Hvad er det, du fortæller?!

Åh, nu skal du 
ikke opfatte Agrippina 

som en rivalinde, der vil 
tage Neros hjerte 

fra dig... Blot som en 
ambitiøs kvinde, der 

ikke skyr nogen 
midler...

Ambitiøs? Men vel først 
og        fremmest mor.

   Af hendes skød er 
født en gud. Ikke en  
      søn.

Tal med ham. Du 
er den eneste, han 
vil lytte til. Få ham 
væk fra denne 
kvinde, som kun 
drømmer om at ud-
    slette ham...

Stillet over for de samme onder kan vi 
vise samme mod. Vi skal blot befri vor 
nakke for åget. Men først og fremmest 
skal vi give afkald på fornøjelserne...




