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Efter at have fejret tri-
umf over den gyldne sfinks 
og jævnet Efaoud-templet 
med jorden er Alix og 
hans ledsagere vendt til-
bage til Alexandria, hvor 
de nyder et velfortjent 
hvil. Men nogle hundrede 
mil derfra oplever en 
anden kystby problemer. 
Det er Karthago, Roms 
århundrede gamle rival.
Karthago, som blev grund-
lagt omkring år 800 f.Kr. 
af fønikere og grækere, 
blev efterhånden en mæg-
tig maritim republik. Men 
dens storhed overskyg-
gede hurtigt det unge 
Rom. Snart udbrød der 
fjendtligheder, og de riva-
liserende byer tørnede 
sammen i tre berømte 
konflikter kaldet “De 
Puniske Krige” med Amilcar 
og Hannibal på Karthagos 
side og Scipio Africanus og 
Scipio Emilianus på Roms.  
 

Alle udmærkede de sig 
i disse nådeløse kampe. 
Efter at have været 
meget tæt på udslet-
telse vandt Rom den 
endelige sejr og jævnede 
den stolte afrikanske by 
med jorden i år 146 f.Kr.
Men Karthago rejste 
sig hurtigt af ruinerne 
under en romersk guver-
nørs jernhårde styre 
og strålede inden længe 
igen. Den blev atter en 
rig og blomstrende by 
med et velhaverkvarter 
fuldt af luksusbygninger 
med udsigt over hav-
nen, mens pøblen, som 
trængtes i de snævre 
gyder i de lave kvar-
terer omkring havnen, 
ikke kendte til andet 
end elendighed. Men i 
dag truer foruroligende 
begivenheder Kartha-
gos ro, og der hersker 
febrilsk ophidselse i byen. 
Hvad foregår der dog..? 

Alle har deres kommentarer at komme med. Indbyg-
gerne samles i små grupper i gaderne for at diskutere. 

Man venter en beroligende kommentar eller i det 
mindste en forklaring fra myndighedernes side.

Det er utilste-
deligt! Man gør 
grin med os!

Han har ret... Roms 
tavshed beviser, hvor 
meget de fryder sig 
over vores ulykker.

Venner, det er alvorlige tider! Selve 
vor bys eksistens er truet! I går 

mistede vi betydelige midler, i dag er 
menneskeliv blevet ofret, og i morgen 
vil den ligegyldighed, Rom udviser...

Men den lidenskabelige tale 
bliver pludselig afbrudt...

STILLE! Indtag jeres pladser! 
Hans Excellence, guvernøren!

Men byens spidser, som er samlet i det enorme palads, som knap er blevet færdigt, 
er i oprør. Disse rige karthaginiensere, som har opnået deres positioner takket være  

Roms velvilje, retter bitre beskyldninger mod deres beskytter.
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De byer, Alix er kommet 
igennem siden begyndelsen 

af sine eventyr, er 
     understreget med rødt.
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Med udtryksløst og alvorligt ansigt træder 
Flavius, Karthagos guvernør, ind i halvcirklen.

Så fortsætter larmen, som et 
øjeblik blev dæmpet, uanfægtet.

Man dem til 
tavshed!

Men forsamlingen er ligeglad med prætorens forma-
ninger og forbliver urolig.

STILLE!

Med ét rejser guvernøren sig, harmfuld 
over denne hån mod hans værdighed...

STILLE! Eller 
jeg lader 

salen rydde!

Truslen bærer frugt, og roen genop-
rettes, så Flavius kan åbne debatten.

Rom har ikke været døv over for 
jeres anmodning! En særlig udsen-
ding kan nå hertil når som helst. 

Konsulerne har givet ham til opgave 
at undersøge de begivenheder, som 
optager os. Jeg kender endnu ikke 

hans navn.

Hvorfor en undersøger, herre? 
Rom gjorde bedre i at sende os 

nogle legioner!

Vi har soldater nok! Vi er for 
pokker da ikke i krig! Men hvad..?

Døren til salen er gået op, 
og vagten kan meddele:

Konsulernes sær-
lige udsending!

...og det er vor ven Alix, der 
kommer ind i salen, hvor der nu 

hersker total stilhed.
Forsamlingen kommer sig over sin 

forbløffelse og bryder ud i latter.
De sender os et 

barn! Ha! Ha!

Er dét den særlige 
udsending? De har 

hentet ham i vuggen!

Flavius selv kan ikke under-
trykke sin overraskelse 
og uro ved synet af Alix.

Hvad mener 
du, Julius?

Han virker 
ret ung!

Men Alix hilser roligt 
på guvernøren.

Deres Excellence, 
her er et brev fra 
general Cæsar. Vær 
venlig at gøre Dem 
bekendt med det!

Forsamlingens munterhed tager til, 
og med ét snurrer Alix rundt...

Jeres holdning er en 
fornærmelse mod Rom 
og mod Cæsar! Hvor 
vover I at le sådan?!

Opskræmt over det heftige udfald 
tier forsamlingen et øjeblik...

...men eksploderer så i raseri.

Han fornærmer os!
Lille 

opkomling!

For sidste gang, ti stille!

Unge mand, jeg ...åh! Hvad gør du?
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Med en dolk i hånden vender 
Alix sig mod forsamlingen.

Jeg kaster mit våben! 
Hvis det er min person, 
I har noget imod, så 

skil jer af med mig nu, 
hvor I har muligheden! 
Nå? Hvad venter I på?

en af de tilstedeværende får et diskret puf.
Det er nok, Segabal! 

Få dem til at tie!

Stille, venner! Den unge mand har 
ret. Vores indstilling er uværdig. 
Lad os have tillid til hans ungdom 
og hans mod, siden konsulerne i 

Rom har gjort det samme før os.

Forsamlingen tier og lytter.

Undskyld vores ophid-
selse, unge mand. Den 

skyldes de begivenheder, 
som har plaget Karthago.

Alt forladt!

Men guvernøren tager ordet.
Jeg finder det bedst at hæve mødet. 
Konsulernes udsending har rejst 

langt og må hvile sig. Jeg indkalder 
jer snart igen for at sætte jer 
ind i de ting, der skal foretages. 

I kan trække jer tilbage.

I små grupper forlader medlemmerne salen.

Det forstår 
jeg intet af!

Segabal må have sine grunde!
Også Segabal forlader salen. En besynderlig person denne Sega-

bal. Han har et dårligt rygte, men 
han har betydelig indflydelse på 
medlemmerne, og ingen vover at 
trodse ham offentligt! Men kom. 
Vi kan bedre tale sammen hjemme 

hos mig.

Og nogle timer efter er de to mænd færdige 
med måltidet i guvernørens palads. Vi ventede dig ikke i 

Karthago så hurtigt. 
Sagde du ikke, at du 

for kun to dage siden 
sejlede i græske 

farvande?

Jo, jeg var på vej til Rom om bord 
på “Janus”, da en brevdue landede på 
skibets bro. Den medførte en besked 
fra general Cæsar om, at jeg straks 
skulle tage til Karthago. Resten ken-
der du ...Men fortæl mig nu noget om 

dette mysterium...

Det drejer sig om meget sære begi-
venheder. I cirka fyrre år har der i 
Karthago boet en fredsommelig vis-
mand, som var kendt og respekteret 
af alle. Nogle mente, han var små-

tosset, men generelt var han anset 
som et godt menneske. Han ville ved 
hjælp af sin “videnskab” forbedre 

sine ligemænds forhold.

Men en dag så forbipasserende til deres forbløffelse den 
gamle vismand blive slæbt gennem gaden af to ukendte 
mænd. Han lod til at være ramt af en alvorlig sygdom.

Pludselig lænede en blodplettet 
slave sig ud ad et vindue og råbte:

De har bortført 
Lydas! Stands dem!

Alarmeret af slavens råb optog folk for-
følgelsen og fik snart øje på de flygtende.

Der er de! Vi må 
indhente dem!
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De to ukendte, som trak den stakkels gamle 
mand mellem sig, forsvandt ind gennem en port...

Nogle af deres med-
sammensvorne var poste-

ret oven over porten. 
Forfølgerne så dem ikke...

...skubbe en kærre lastet med sten.

Sekundet efter røg køretøjet ud i den tomme luft...

...netop som de første forfølgere 
løb ind gennem porten. To af dem blev mast, og den knuste vogn 

forhindrede resten i at fortsætte jagten.
Larmen fra den nedstyrtede kærre og de 
såredes skrig tilkaldte hele kvarteret. 
De romerske vagter kom løbende til.

Det hele var selvfølgelig 
planlagt på forhånd! De 

flygtende havde forudset, 
at bortførelsen af Lydas 
ikke ville gå upåagtet hen, 
og havde fundet på denne 

metode til at lamme dem, de 
ville få i hælene.

Men hvad blev der af 
de to bortførere og 

den gamle vismand? Var 
der nogen, der fandt 

dem igen senere?

Ja. Man fandt sporet af dem, og 
inden længe optog en stadigt 
større gruppe karthaginien-
sere og soldater jagten.

Men det lykkedes slynglerne at blande 
sig med den brogede flok i havnen.

Og så fortsatte de til en lidet anvendt kaj, hvor et 
græsk skib havde ligget fortøjet siden dagen før.

Besætningen ventede dem, for så snart de var om bord, 
blev landgangen trukket...

...og fortøjningerne kastet. I det 
øjeblik hvor fartøjet skulle 

afsejle, nåede den truende flok 
forfølgere kajen ...Da var det, at den 
første af de katastrofer, som har 
rystet karthaginienserne, skete.
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Et skærende lys blev pludselig tændt 
på det fremmede skibs bro...

Det blev rettet mod forfølgerne og 
satte på et øjeblik ild til deres tøj. 

Staklerne brændte som fakler.

Det græske skib udnyttede 
den panik, den frygtelige hæn-
delse fremkaldte, til at lægge 

fra, og i al hast satte det 
sejl mod udsejlingen.

Flere døde på kajen hvor de stod, men en del af 
de ulykkelige ofre nådede at kaste sig i vandet.

Vagterne på fyrtårnet, som på afstand havde 
fulgt optrinnet, slog alarm.

To karthaginiensiske skibe, “Phoebus” og “Apollon”, som ligeledes skulle afsejle, 
opfangede det foruroligende signal.

Straks gav kaptajnen på “Phoebus” ordre til 
at forfølge det mystiske fartøj. “Apollons” 

kaptajn gjorde ligeså.

Så gik jagten ind. Det tungere 
og langsommere græske fartøj 
satte sit forspring over styr...

...sådan at vore to skibe næsten havde indhentet det i udsejlingen. 
Vore søfolk gjorde klar det at borde det...

...da det skæbnesvangre lys atter blev tændt 
og rettet mod “Apollon”...

...og satte øjeblikkelig det 
ulykkelige fartøjs sejl i brand.

Ilden bredte sig til hele overbygningen og så til 
skroget. Snart var hele fartøjet ét stort bål. 

Men det er jo forfærdeligt! Og fandt 
man nogen sinde de banditter, som 

skubbede kærren med sten ud over 
kanten? De nåede vel ikke med skibet?

Nej, vores eftersøgningen var for-
gæves, men det kommer jeg til. det 
mystiske fartøj var dog ikke færdig 
med sin serie af dystre bedrifter...
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Hvad skete der videre? Jeg håber 
ikke, de også sænkede “Phoebus”?

Jo, desværre.

Det andet karthaginiensiske fartøj flygtede for de 
brændende stråler fra den græske galej. Mærkeligt nok 
svandt lyset i styrke i takt med, at tusmørket faldt på.

Pludselig rettede det græske skib sine 
sidste brandstråler mod en sær sort 
plet, som bredte sig på vandoverfladen...

OG HAVET BRØD I BRAND!

Det var et utroligt syn! Ilden bredte sig med skræmmende hast i retning af 
“Phoebus”. Det ulykkelige fartøj forsøgte forgæves at undgå et rædsomt endeligt...

Men ilden nåede det, og på et øjeblik 
var hele skibet blevet flammernes 

bytte. Lidt efter gik det under.

Imidlertid nærmede nogle overlevende fra “Apollon”, som 
svømmede ikke langt derfra, sig kajkanten.

Folk ilede dem i møde. Man kastede 
reb ud og halede dem op af vandet.

Staklerne var udmattede. oppe på kajen, konstaterede man, at deres kroppe  
var dækket af klatter af en sær sort klæbrig masse.

En officer, som havde været med 
til at hjælpe dem op, fik hånden 
dækket af samme materiale.

han opdagede, at det havde en 
kraftig og bitter lugt. Hvad var 
dette sorte fedt for noget?

Imens var branden på havet 
døet lidt hen, og den skumle 
galej forsvandt i horisonten...

Hvor er det alt sammen mærkeligt! Og I 
har ikke gemt lidt af dette mystiske fedt?

Jo, naturligvis ...Men min historie er 
ikke slut. Deres hjælpere, mændene ved kærren, 

befandt sig stadig i byen.
Selvfølgelig. 

Og så ..?


