
Langt fra Rom, langt fra alt hvad han kunne forestille sig, 
gjorde en rytter et sidste forsøg.

Rytteren var den tidligere 
gladiator, numidieren Balba.

Og den, han forberedte sig 
på at møde...

... var ingen anden end Evix, 
Diviciacos’ datter.

Kom ind. Jeg 
ventede dig.

Jeg har noget 
varmt klar til 

dig. Det tror jeg, 
du har behov 

for.



Tak.

I lang tid sad de 
tavse. Men så...

Hvor er den 
gamle mand, 
der gav dig 

husly?

Han er død. Er det 
for at tale om ham, 

at du er kommet  
hertil?

Nej. Jeg kommer for at 
fortælle dig, at vi bryder 

lejren op. Vi rejser  
tilbage til Rom.

Det ventede jeg. 
Ved Lucius Murena, 
at jeg er ansvarlig 
for hans elskede 

Acteas død?

Han har 
hørt det.

Så du  
kommer for 
at hente mit 

hoved.

Det ville han ikke have  
udvalgt mig til. Jeg ville 
have nægtet. Desuden er 

hans vrede rettet mod Rom. 
Det er fra Rom, alt ondt 
stammer, resten er blot 
uheldige omstændigheder. 
Det var ikke Actea, du sig-

tede på med din pil.



Rigtigt. Jeg sigtede på forti-
den. Og jeg stødte på nutiden. 

Vi er blot marionetter i  
gudernes hænder.

Jeg... Hvis du 
vil... kan jeg 
blive. Her hos 

dig.

Din gavmildhed er rørende. 
Men din hudfarve er ikke 

skabt til dette land.

Det drejer  
sig ikke om gav-
mildhed, men...

... om mine følelser 
over for dig. Jeg... 
jeg ville give dig 

dette.

Hvad er 
det?

Et pulver, som trold-
mændene i mit land gav 
til tvivlende sjæle.

Og jeg 
tvivler 
altså?

Hvis du tror 
det, tager du 

fejl, som du vil 
kunne konsta-

tere...

... når du kommer udenfor.

!!!!



De var der alle. Resterne af Cervarix’ hær, bønder skrabet sammen i al hast, udhungrede horder revet bort fra 
deres landsbyer, et helt folk som havde løftet hovedet.

For Evix, som 
skal føre os til 

sejr!!

Død over Rom! Død over  
under 

trykkeren!!!!

Utroligt! Det 
holder altså 
aldrig op!



At  
tvivle...

At tvivle er mig 
ikke tilladt!

Rom. I juni måned år 63 e.Kr. mister Nero sin lille Claudia 
Augusta i en alder af kun fire måneder. Selv om det kun 

drejer sig om en datter...



... er kejserens sorg 
dyb og oprigtig.

Hører guderne 
ham? I hvert 

fald lader de ikke 
til at dele hans 

sorg.
Hvad  

tænker du 
på?

Jeg tænkte på min mor. På 
min mors mave. Der ser jeg 
flammerne fortære de børn, 

der skal fødes.

Din datter oplevede ikke den 
slags lidelser. Hun døde, som 
blev hun ført bort af et ån-
depust, som en gren der blæ-
ses bort af en sommervind. (1)

Jeg ved det. Der  
findes nådig død, men 

det gør den ikke  
mindre grusom.

Tigellinus ønsker at 
tale med dig. Han har 
fundet den mand, du 

søgte.

Åh!  
Endelig!


