Det er
en fælde,
Alix.
Sig nej.

Da natten falder på ...
Hvor er det højt! Jeg
forestillede mig ikke
tårnet så stort!
Nej... Sagnet siger,
at da de mænd, som
opførte det, stræbte
efter at nå himlen,
straffede guderne dem.

Hvor blev
lyset af?

Og kort
efter...

Nej! Men jeg går ikke alene. Bådfører, du kan
give ham dette svar: Min ledsager Enak og jeg
begiver os til Baab-Els tårn i aften, men hvis vi
ikke er vendt tilbage inden månens tredje time,
slår Hiram Khal her alarm til byens milits. Hvis
manden i sort accepterer det, skal han give
tegn med hånden. Ro tilbage.

Hvem ved, om det også
sker for os?! Det virker
meget risikabelt at vove
sig ind i den dystre bygning.

Men lysskæret
fjerner sig jo?!
Nogen vil vise os vej
ved at lyse for os. Kom.

Så mørk er den heller
ikke. Se, der er lys!
Man venter os, og nu
kan vi ikke vende om.

Der, i passagen til højre.

Aftalen er
indgået.

Jeg bliver svimmel!
Skynd dig,
så skal du ...

Ja, og vi har alle muligheder
for omsider at afslutte denne
operation definitivt.

Alix, jeg har
bange anelser. Skal
vi ikke vende om?
Vi risikerer ikke
noget, det lover jeg.
Kom trygt med.

Buumm
Enak?
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Imens, længere nede ...

En ... en masse sten
havde nær ramt mig!

Hvilket mod!
De fortjener
al mulig
beundring.

Der skete
noget mærkeligt,
hørte du det?

Templet er meget
gammelt, og en
dag styrter det
sammen. Men til den
tid håber jeg, at
vi er ude herfra!

Shh! Ikke
så højt, der
kommer nogen.
Vi trækker os
ind i nichen her.

Ja, men lysskæret
fortsætter.

Og de følger begge
to efter det.
Uha!

Pludselig...

o

o

o

AAAhhh!

Giv mig din hånd, det kan
sikkert gøre dig rolig.
Ja, måske..!

Hvad var det? Det kom
nedefra. Alix, jeg ...
Ti nu stille! Vi er fremme.
Faklen er standset bag
porten her. Kom.
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Kom ind, kom ind! I er overraskede, ikke?
Nu forstår I, hvorfor vi ville
have jer herop.

Arbaces!?!
Men han er jo død!
Hvad gør vi, Alix?

Nej!Jeg ligner
ham, og jeg forstår
jeres skræk. Faktisk
er jeg hans bror
Adrokles. Da jeg
ankom til Zür-Bakal,
måtte jeg lade
skægget gro, men
jeg har klippet det
til aften, for jeg
syntes, det var
rimeligt at vise mit
sande ansigt (1).

Kom, og vær ikke bange. Se, jeg har
stillet mad og drikke frem, for jeg
synes, det er passende at tale sammen
omkring et måltid... og desuden
risikerer det at blive en lang nat!

Hæren ledte efter alle, der havde
samarbejdet med min brors regering,
og jeg var tvunget til at leve skjult
i mange måneder. Som I sikkert ved,
forvandledes den unge konges rige
snart til et blodigt oligarki, og de
venner, der husede mig, led frygteligt
under det. Mens jeg hjalp dem,
begyndte jeg at interessere mig for
oprøret og blev en af dets ledere.

Nej! Bliv her.
Det vil være farligt
at flygte. Vend jer
om og se.

Du har holdt øje med os
og tålmodigt forfulgt os
for til sidst at fange os her.
Godt klaret.
Alt det for at hævne
dig over din brors død?
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Vi prøver at få
det bedst mulige
ud af det ...

Absolut ikke. Arbaces insisterede på, at jeg skulle
møde ham i Zür-Bakal, men jeg tøvede længe. Jeg
blev træt af krig og lod mig overtale, og knap var
jeg ankommet til byen, før jeg opdagede, hvor
autoritær og grusom den var. Kort efter døde han,
og jeg måtte skjule mig. Da kom jeg i kontakt med
nogle familier fra fattigkvarteret, nogle brave folk,
som hjalp mig meget.

Situationen forværredes
alvorligt, da nogle generaler
opdagede en sammensværgelse,
som skulle styrte Oribal. Hæren
reagerede nådeløst, og blodet
flød helt op til kongetronen.

(1) Se ”Oribals krone”

Vi er
fanget.

Men det blev værre! Nogle officerer,
som uden tvivl var inspireret af deres
assyriske forfædre, satte nogle særdeles
grusomme straffemetoder i værk. Alle
mistænkte blev hængt op i fødderne på
bymuren. Staklerne døde langsomt
under frygtelige lidelser.

På få dage fyldtes byens
mure af ofre. Til præsternes
og folkets vrede viste kongens
soldater ingen nåde, selv kvinder
og børn blev ofret... Nogle af
de straffede forsøgte fortvivlet
at rette sig op og få fat i tovet,
men det nyttede ikke, og alle
omkom nådeløst.

Når bødlerne var sikre
på, at de dømte virkelig
var døde, skar de rebene
over, og ligene faldt ned
for foden af murene, hvor
der hurtigt kom gribbe
og ravne flyvende til.

Og rovfuglene vendte
uafladelig tilbage, for
der kom så mange dømte
til, at der opstod mangel
på reb. Så lod soldaterne
lagner og tøjstykker
skære itu, så de kunne
bruges til henrettelserne.
Terroren skulle slå
opstanden ned, koste
hvad det ville.

Oribal selv lukkede
sig mere og mere inde,
omgivet af spytslikkere.
Faktisk var han fange i
sit eget palads.

I virkeligheden havde hæren magten, og for at afværge enhver
overrumpling stillede de snart blider og katapulter op på den
store dæmning og forsvarsværkerne over for byen.

Så var det, at Oribal sendte sit sendebud
ud for at hente dig. Ved et held hørte
jeg om det nogen tid efter, og oprørslederne og jeg besluttede at hindre dig
i at nå til Zür-Bakal med alle midler.
Faktisk vil din tilstedeværelse dér være
farlig, for din agtelse dér er så stor,
at du uden problemer ville kunne redde
denne grusomme konge. Folket ville lade
dig gøre det, dels på grund af din status
og dels på grund af dovenskab.

Det ønsker vi
for ingen pris, og
jeg har fået til
opgave at hindre
dig i at nå frem.
For en sikkerheds
skyld besluttede
vi at undlade at
slå dig ihjel,
så længe du var
i nærheden af
romerske legioner,
men jeg advarer
dig om, at Babylon
er så langt, som
vi lader dig rejse.
Fortsætte du,
henretter vi dig
og din ven.

På trods af hvad
der er sket min
bror, ønsker jeg
dig ikke død, Alix,
men tro ikke, at
jeg om nødvendigt
ville tøve... Tag
faklen dér.
Det, du fortæller,
kræver overvejelse, Adrokles.
Om to dage kommer
jeg tilbage
og fortæller dig
min beslutning.
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Og kort efter ...
Se, dagen
begynder
at gry!

Ja, men jeg vil
hurtigt tilbage til
vores ledsagere... hvis
de er der endnu...

