
festen hos  
Trimalchion (1)  
havde nået sit 
højdepunkt. Alt  
var nu tilladt…

Det gjaldt om at glemme  
ildebranden, der havde hærget  

en stor del af byen. Efter  
asken fulgte nu…
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...De små flammer under kødet, der roterede på 
spiddene, den dryppende saft, duften af krydderier, 
der pirrede appetitten såvel som andre lyster…

Og netop denne nat havde 
Trimalchion det enorme 
privilegium at modtage  

selveste kejseren.

Nero var fulgt af Ruffalo, en centurion  
fra prætorianergarden. Denne soldat  
følte sig ikke helt veltilpas, hvilket  

morede nogle skønheder, der  
fristede ham med deres nøgenhed…

Udenfor dukkede to forurolig-
ende skikkelser op, der ønskede  

at slutte sig til festen…
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Bland dig med flokken af 
slaver, spørg kokkene, alle, 
der render rundt derinde. 

Jeg må vide det.

Spørg Pulchris, 
intendanten. Han har 
en gæsteliste, han 

kan give dig 
besked.

Men de havde  
tydeligvis ikke  
travlt med at 

tilslutte sig festen. 
De ventede på en, 
der endnu ikke 
havde vist sig.

Hvordan skal jeg  
kunne finde en borger 

ved navn Lucius 
Murena i dette  

mylder?

      Jeg er let genkende-
   lig med min pukkelryg.  
 Men alle de tåber, der  
 holder sig ranke, er det  
  næsten umuligt. De 
     ligner sgu alle 
        sammen hinanden…

Hvad nu hvis 
han er gået ind, 
uden at du har 
opdaget det?

Det er det, 
der bekymrer mig. 

Det er vigtigt, at du 
får knækket halsen 
på denne Murena…
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Nej, 
det er ikke 
denne vej…

!! Du lader til 
at sætte pris på 
Murena. Kender 

du ham?

Han 
udviste stor 

tapperhed under 
branden. Han reddede 

adskillige liv.

   Sært. Jeg har 
  længe ønsket ham  
   død, og nu er jeg  
    rede til at høre 
         på ham. Man bør ikke 

undervurdere 
det gamle venskab, 
der forbinder jer, 

ædle Cæsar.

Jeg må 
advare dig. 

Han har 
følge.

Jeg kan 
gætte 
hvem.

Min kære 
Petronius. Endnu en 
gang indblandet i en 
affære, der burde 

være hemmelig.



Virkelig? 
  Og hvordan  

    kan du være  
     så sikker 

på det?

Jeg… jeg 
var vidne til det 
uheld, der satte  
ild til en bod nær  

Palatinerhøjen. Det 
var dér, branden 

begyndte.

Jeg synes, 
jeg hørte 

noget… Nej, 
jeg må have 
taget fejl

På denne jødiske 
sekt, de kristne, 
som man dømmer 
på forhånd uden 
at høre dem. Jeg 
ved, de intet har 
med Roms brand 

at gøre.

Uskyldige?  
Hvem tænker  

du på?

At forsone gamle venner. 
På ny at lytte til en stemme i dit 
følge, som din hæder ligger på 

sinde, og som kan råde dig.

    Man lyver for  
   dig, Cæsar. Visse  
  af dine nærmeste  
  benytter sig af 
 de urolige tider 
til at anklage
uskyldige for for-
brydelser, de ikke 
har begået, for  
  bedre at kunne 
   udplyndre dem.

Ups!  
Jeg gik 

for hurtigt 
frem!

En pligt?  
Hvilken pligt  
taler du om?

Ingen bagtanker 
denne gang, guddom-
melige Cæsar. Men 

en hellig pligt.

har  
jeg brug for 

råd?

!!?
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Så 
det var ikke 
en kriminel 
handling?

Du ved, 
at nogle 
anklager 
mig for 

ugerningen?

Det slipper 
han ikke så  
dårligt fra!

Al ulykke…

Man anklager  
dig for alt dårligt,  
for du er Cæsar, og 
fra Cæsar udgår al 
lykke og al ulykke 

i Rom.

Nej. Et 
ulykkeligt tilfælde.  
En fakkel, kastet 
i et slagsmål, der 
landede uheldigt.

Ruffalo,  
giv mig din  

dolk.

Jeg 
ved ikke, 

om…
!?

Du 
skal blot 
adlyde.

Lucius har mistet 
en, han elskede, på 

grund af mig.

Modtag denne lok. 
For det onde, jeg 

har gjort.
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