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Lad være med

 at lave grin med 

mig, modbydelige 

bæst !

En måned senere.

Hvem har lagt 

boller i din ovn? 

Din bror eller 

din far?

Din drukkenbolt! Hver gang 

du har været sammen med 

dine hingste, kommer du 

tilbage og er ondskabsfuld. 

Du glemmer, at jeg er en 

Borgia. Jeg forlanger 

en undskyldning!
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Ja, ja… Så 

undskyld da. 

Må jeg få noget 

mere vin?

Skænk 

for ham, 

Pentasilea.
Ja, frue.

drik en 

slurk, Dino, 

og bagefter 

hælder du den 

tilbage i min 

mund.

Lad mig smage vinen 

gennem dine kys.

Argh!
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  Din beskidte tæve! 

Du er en giftblander 

ligesom dine brødre! 

Jeg slår dig ihjel, dig 

og dit forbandede 

foster!

Ååååh!
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Rolig nu!
Uhumske svin! 

Næste gang, du glemmer 

at vise mig respekt, 

sørger Pentasilea for, 

at du lider samme 

skæbne som din 

elsker.

Undskyld, Lucrezia. 

Der kommer ikke 

flere fornærmelser 

ud af min mund, 

det lover jeg 

dig!

Den 

incestuøse 

luder ser mig 

aldrig igen i 

hele sit liv…

Jeg vil søge 

tilflugt på min 

onkels slot… 

Tjen mig vel, 

Mauro.

001 BORGIA T04 DANOIS[DRU].indd   4001 BORGIA T04 DANOIS[DRU].indd   4 04/11/10   11:0104/11/10   11:01



5

Mars i 

vægten… Som 

stjernerne 

forudsage, deres 

majestæt, så 

overgav Napoli sig 

uden modstand…

Hvilken sejr! 

Jeg er herre over 

byen! Jeg vil se det 

hele! Jeg vil bestige 

Vesuv! Og du og den 

smukkeste luder, du 

kan opdrive, skal 

med på turen!

Charles den VIII er ved vejs 

ende af sin militære kampagne 

mod de Italienske bystater.
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Napoli, 

Capri, 

Ischia!

Jeg er på 

magtens tinde! 

Alt dette er mit!

Jeg er styg som få, 

men hele dette 

skønne landskab 

er mit!

Aaah… Åbn din sprække! 

Når jeg besidder dig, 

besidder jeg hele 

Italien!

Hele verden! Jeg 

sprøjter min sæd 

op i dig! En ting er 

sikker, Jeg er 

din konge!

     Jeg har læst 

    i stjernerne, at  

    De overvinder de  

   vantro og bliver  

  konge over hele  

        verden!

Ja… ja… 

sprøjt 

så meget 

du vil!
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Så, så… 

rolig nu!

Stop favntagene, 

Deres Majestæt! 

Vi må væk! Vulkanen

        er i udbrud!

          Klap i og sæt 

       din røv i bevæ-

       gelse! Mester  

         Agrippa har  

          forudsagt, at  

             jeg bliver

              herre over  

                   hele ver- 

                    den! Der 

                          kan 

                          intet 

                          ske 

                          mig!

Hellige 

jomfru, 

beskyt 

os!

Stjer-

nerne har 

taget fejl

Stjerner-

ne tager 

aldrig fejl!

Åååååh!

Du bliver 

herre over 

de dødes 

verden…
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 Machiavellis domicil. 

Firenze.

De vækker mig 

ikke, Machiavelli! 

Jeg kan ikke sove i 

den varme… eller 

læse. Men Deres 

bog er god 

som vifte.

Åhh, Cesare, 

mine skrifter er 

drømme for en fyrste, 

men de kan blive deres 

virkelighed. Kongen af 

Frankrig er død!

Så er jeg ikke gidsel 

længere? Så kan jeg 

mødes med min far igen?

Ja, deres 

kommende 

Hellighed.

Skal jeg være pave? 

Hvad mener De? 

Er min far død?

Nej, 

men sådan en bagatel 

kan jo arrangeres...

Vågn bare op, 

min kære ven. 

De behøver ikke 

at gemme Dem. 

Jeg kommer med 

gode nyheder.

001 BORGIA T04 DANOIS[DRU].indd   8001 BORGIA T04 DANOIS[DRU].indd   8 04/11/10   11:0104/11/10   11:01


