I årevis har farao Akhnaton forfulgt Amonpræsterne, lukket deres
templer og gjort solguden Aton til Ægyptens eneste gud.
Men utilfredsheden i landet vokser, for med den nye religion
kom nye magthavere, der takket været deres troskab overfor
farao og hans nye gud har modtaget vældige godser.
Oprøret mod farao
begynder i Memphis...

Et oprør, som møder hård modstand fra godsejernes lejesoldater.
Sammen med faraos øverste rådgiver Eje følger
godsejerne slagets gang om bord på hans skib.
Takket været OS
får farao bugt
med Amon og
hans præster!
Farao, må han leve,
vil belønne jeres
indsats fyrsteligt.

For I har vist,
at I kan holde
ro i denne nome. *)
Træd ind, mine
herrer, og drik
på faraos sundhed,
må han leve!

Han vil tænke på jer,
når der skal udpeges
ny guvernør i Memphis!

Så letter vi
anker!

Noget er nemlig
gået galt...

Himlen over
Memphis
er alt for rød!

Farao må have omgående besked...
*)

Provins

KAPTAJN!

Herren
kaldte?

Er kureren
vendt
tilbage?

Nej, herre, der er ingen meldinger
om kampene inde i Memphis...

...uden at
få svar!

...og vi har også
signaleret til
slæbebådene...

Hvad Helvede laver de? Gør noget, kaptajn!

Javel, herre!

Gud nåde og trøste dem, hvis
de sover på deres vagt!

HAL BÅDENE
IND!

Lys på dem, når de kommer ind!
HERRE,
DE SOVER
IKKE!

Seth, den
onde, har
taget dem!

Stop jeres ugudelige snak! Det der er
MENNESKERS værk!
Vore
FJENDERS
værk!

Det betyder, at
Memphis er tabt...

...og, at fjenden er
meget tæt på!

Send alle mine
livvagter ned i
den lille båd!

Vent på mig! Jeg har noget,
jeg skal have ordnet!
Javel, herre!

En afledningsmanøvre vil
narre fjenden!

Javel,
herre!

Velbekomme,
fjolser!
Og så har jeg
heller ikke
brug for jer
længere!

SE, SKIBET BRÆNDER!
LAD OS
KOMME VÆK!

KOM
TILBAGE!

Uger
senere i
faraos
palads...

Hvad er det for en larm udenfor?
Deres Højhed, gid I må leve,
det er Ejes sherdenkrigere,
der sørger over hans død!

Hans kaptajner
har erklæret
sørgetid
måneden ud!

Høje farao,
gid I må leve,
de ugudelige har
fuldstændig
overtaget Memphis!

Og min far? Er
der nyt om ham?
Er I HELT sikre
på, at han er død?
Gudens fader brændte
inde sammen med
godsejerne på skibet!

Dybt under jorden, et
stykke udenfor Memphis...

Faraos
spioner så de
forkullede lig!

Det er
Amonpræsternes
værk!

...bevæger et gudetog sig op gennem
Zozerpyramidens lange gange...
...Amon, Maat, Isis, Osiris,
alle de ægyptiske guder er
på vej op i dagens lys...

Den største af alle guderne
hedder Amon...

...hans ypperstepræst
hedder Khaemwese...
Vi har
sejret,
men ikke
uden tab...

Men det er
desværre
ikke slut!
Farao vil
hævne sig!

...for selv helte kan dø!

Hans vrede er
rettet mod dem,
der arbejder for
Ægyptens sande
guder...

Anubispræsten har
balsameret dem alle!

...skrivere og landmålere, bagere og køkkenfolk!
Vi må søge tilflugt i Amontemplet i Memphis!
Og gudernes tjenere vil dele jeres skæbne...
.

Ellers
tak,!
Oh, Anubis, tag
imod PEPY...

...og SENMUT,
søn af Nakht!

DJEHUTI,
søn af Itet!

Og
KHA,
søn af
USERHET!

Jeg er her også kun for at sige farvel til Senep.
Din far har lovet mig, at han får en begravelse!

Nofret!
Jeg troede,
du var
rejst!

Min far kan
hjælpe dig! Han
er anubispræst!

Det er netop
problemet, Hetep!

Det var Anubispræsterne,
der slog Senep ihjel.
Vent! Det var
en fejltagelse!

Så har vi klaret de døde, Ahmose.
Nu må vi tænke på de levende...

Men hør! Du mangler at balsamere en!
En fremmed! Han betød noget
for hende, som forsvarede min
sø under angrebet i Memphis...

Tiden er knap! Vi
må forberede os
på faraos hævn.

En fiskerpige ved
navn Nofret!

Desværre var det en
af vores mænd, som
slog fyren ihjel... ved
en fejltagelse...

Hm! Hvad sagde du, hun hed, denne... fiskerpige?
Nofret?

Nofret? Hun arbejdede i min kro!

Jeg syntes nok,
jeg kendte
den fyr...

Jeg har
ikke mere
at gøre
her!

Når jeg har sagt
farvel til Senep,
forsvinder jeg.
Langt derfra, i Akhetaten, tages der
også afsked med de døde...

Selv efter sin død
bestemmer det gamle fjols!

Siden jeg grundlagde denne by til Solens ære,
har I oplevet fred og velstand. Men nu tvinger
rigets fjender mig til at tage kampen op for at
genoprette ro og orden!

Bla bla bla
Som ny leder for vogntropperne og sherdenkrigerne udpeger jeg derfor Nakhtmin!

Ved Solen!
Jeg lover
alle sherdenkrigere sejr!
Og vi vil hævne gudens fader, Ejes død!
Hans bødler skal lide og deres endeligt
blive frygteligt!

De tapre
Sherdenkrigere
tørster efter hævn!

DØD OVER FORRÆDERNE!

Lad dem bare
tørste...

