
Sidst på sommeren 

1592 ved bommen på 

Ponte Salario to mil 

fra Rom i daggryets 

første lys.

Der har vi 

broen. Vi 

klarede 

det!
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 Solen er 

ikke gået

ned endnu. 

Jeg tror, 

de slipper 

 os ind.

Hej, du, jeg kender dig 

ikke, jeg har lige taget 

dig op, og jeg svarer 

ikke for dig.

Så ved bommen 

klarer du det 

selv med vagter-

ne. Jeg vil ikke 

have, de nægter 

mig adgang på 

grund af dig.

Pas du bare dine 

okser, så passer 

jeg mig selv. Jeg 

forventer ikke 

noget af dig.
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  Se nu, hvad 

  der kommer 

dér …

 For pok-

ker da 

også!

Kom så, mine smukke! 

Hvis de overhaler os, 

kommer vi til at tilbringe 

natten på den for-

bandede bro!
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De ved godt, 

vi kun lukker én 

igennem i dag. Se, 

hvor de skynder 

sig, ha ha ha!

Synd 

for bonden, at 

hestene er for   

  hurtige …

Stop! Jeg kom 

før jer! Bliv, 

hvor i er!

Skal du genere 

mine heste, din 

bonderøv?
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  Én af mine heste 

er mere værd 

end dine okser 

og hele din 

vogn tilsam-

men!

 Jeg skal have  

 mine grøntsager 

til Rom! Det kan 

ikke vente til 

i morgen!

Til helvede 

med dig og dine 

grøntsager!

Slip 

mig!

Smid 

den pisk, 

eller jeg 

smadrer 

 hovedet 

  på dig!

  Pas dig selv! 

  Der er nok til

dig med!

Du kan jo 

bare prøve!

Hvad 

foregår 

 der her?

 De slås om, 

  hvem der kan 

    få lov at komme 

    igennem i aften. 

De ankom 

samtidig.

 Kaptajn, min 

kærre er fuld 

af grøntsager. 

I morgen vil de 

alle sammen 

 være ødelagt, 

 og ingen vil 

    købe dem …
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  Det er mig,

 der bestemmer, 

hvem der kommer 

  igennem i aften. 

  Hvad er der i 

    vognen?

  Der er mig, min datter og en

  af hendes veninder. Vi kommer 

 fra Siena. De forstår vel, 

min herre, at vi ikke kan 

tilbringe natten her!

Jeg har papirer. 

Jeg er ventet i 

  Rom i aften.

Hmm … kom 

med dem, så 

jeg kan se 

på dem.

Gå ind,

og sæt 

Dem ned.

   Mit navn er Cinzia 

  dei Melandroni. Min   

  familie er meget be-

tydningsfuld i Siena.

 Og vi har højtstå-   

      ende bekendte 

        i Rom, at De 

           ved det.

 Det skal nok 

passe. Ikke så   

  megen snak, 

   fornemme

      frue!

Jamen hr. 

kaptajn 

dog!
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Hun må have 

meget fine 

papirer …

Ja, jeg tror i hvert 

fald ikke, bonderøven 

dér har nogen, der er 

finere. Men jeg kan 

   jo tage fejl.

     Ja, gør I 

     bare nar! I 

      morgen vil al-

    le mine grønt-

sager være 

rådne!

    Godt, jeg har fattet 

      det. Jeg må bare fort-

  sætte alene, så kan 

jeg være i Rom …

… før det 

 bliver 

mørkt.

 Hør, hvad har

 vi nu herinde?

  Der kan man se … 

To frækkerter, 

der trænger til

en endefuld!

Har du aldrig lært, 

at det er uhøfligt at 

beholde hatten på, 

når der er damer 

  til stede?
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Og hvor 

synes Deres 

nåde så, jeg 

skal gøre 

af den?

For øvrigt

må en bonde 

ikke tale til 

to damer!

Jeg er maler, 

ikke bonde. Og 

I to er afgjort 

ikke damer! I 

er bare …

Åh! Vil 

du ikke male 

mit portræt, 

mester?

Tag tøjlerne 

igen, kusk. Vi 

forlader denne 

svinesti!

Endelig! Det 

var på tide!

Kom så, fol-

kens! Træk 

bommen op!

Rolig, mine små!

I får snart lov 

 til at løbe alt, 

  hvad I kan!
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