
Rom. Maj 54. Kejser Claudius har 
overværet tvekampene siden daggry. Varmen er 
blevet frygtelig. Folket har forladt bænkeræk-
kerne for at forfriske sig eller spise frokost ... 

Men Claudius bliver på sin plads.

På dette tidspunkt af dagen kæmper de slaver i  
arenaen, som har overlevet formiddagens kampe.  
Deres blottede kroppe, som kun prydes af smalle 
bånd, interesserer ikke længere ret mange. Deres 

lidelser afføder kun få kommentarer.

Kejseren hilser dig. 
   Du burde smile til  
                  ham.

Jeg har ikke 
lyst. Jeg spi-
           ser.

 Hvis du fortsætter med den  
  opførsel, slider du til sidst  
    hans tålmodighed op.

Jeg har 
intet at tilbyde 
ham. Det, han 

ville have, har 
han allerede 

opnået.



Din mor havde ikke noget valg! Og jeg tror, 
hun på sin vis elsker ham ... Hun har for-    

                            mået at gøre indtryk  
                                 på ham.Min mor elsker, 
hvem hun vil. Men 
hun skal ikke 
bede mig om 
at dele 
hendes 
følelser.

    SE!! DE ER 
      KUN TRE 
        TILBAGE!!

TO!! En!!

Hoc habet (1). 
Det er slut. 
Vi går ned.

Slå til. Hvad 
venter du på?



Jeg ...

Han 
styrter! 

Nubieren er 
reddet!

Cæsar! Ham 
her trækker 

stadig 
vejret!

Ja. Hvor 
 er det 

   under- 
  ligt!

De klynger 
sig til livet. 

Så svært er det 
altså at drage 
herfra, selv 
om man ingen-

ting er ...

Skær halsen over på 
ham, så jeg kan høre 

hans dødsrallen.

Og ham der, 
cæsar. Hvad gør 

vi ved ham?

Åh ja, nubieren ...



Ne
ee

ej!

Han 
har været 

meget 
heldig.

Han 
burde 
være 
død.

     Men han kæmpede
     tappert. Jeg er 

      rede til at 
benåde ham.

Nå, slave, cæsar hører 
på dig! ... Tig ham 
           om nåde!

Din hund! Hvor 
vover du at 

trodse kejseren 
på den måde?! Du 

skal dø!!

SKÅN HAM, FAR! 
JEG BØNFALDER 

DIG!

Britannicus! Men ... hvad 
bestiller du her?



I kulisserne. Vi kom for 
at se den sorte kæmpe.

Han er tapper, 
    far. Vi har over 
   været alle hans 
  kampe. Jeg vil 
 ønske, at du 
 lader ham 
  beholde 
   livet...

   Åh, mit barn! ... 
Jeg har ikke altid 
været retfærdig 
over for dig. 
Men ... bliv ældre, 
så skal jeg for-
klare dig alle 
 mine handlinger.

Indtil da overlader 
jeg dig denne slave. 
Du kan gøre med ham, 

hvad du vil.

Lad os nu alene. 
Jeg vil være sammen 

med min søn.

Og din bror er 
sammen med dig, 
ser jeg ... Hvor 
har I to været 

henne?



Du virker så 
tænksom ...

Er du alene? 
Har din halvbror 

forladt dig?

Han er sammen med 
din far, ikke? ... De 

har ikke brug 
for dig mere ...

Det er sandt ... 
Du er adoptiv- 
sønnen. Ikke af 
kærlighed. Men 
på grund af en 
mors ambitio-
ner. Ambitioner 
er vigtige, mener 
du ikke det?

Jo...

Hvad venter du dig 
af denne verden?

    At den lytter til 
mig! At den får at vide, 
hvor stor en skuespiller, 
hvor stor en digter 
jeg bliver! 

Verden er blot 
en scene, klar 

til at lytte. Det 
kommer kun an 

på dig.

 Måle dine ambitioner 
med gudernes. Undlade 

at vige tilbage for   
      muligheder, for 

        frygt, for 
     menneskers  

forsagthed...
     Også du kan blive 

       en gud ... 
   
      Hvis du 
      virkelig 
       ønsker 
           det.

Og hvad 
skal jeg 

gøre for det?



Det ønsker jeg ... 
Jeg vil selv bestem-
me. Ikke være af-
hængig af andre ...

Så bærer du den hellige 
flamme i dig. Og den skal 
hæve sig helt til Olympen,  
   hvor der skal skænkes 

      ambrosia og nektar 
    til din ære ...

 Lucius Domitius 
Nero, jeg lover 

 dig ære og 
rigdom. 
 Hvis du 
  følger 
   mit lys.

    VORES lys

Og han sagde: ”Bliv 
ældre, så skal jeg 

forklare dig alle mine 
handlinger”?

Ja, frue. Og hvordan 
reagerede 
min søn?

Han ytrede ikke 
et ord. Han gik 
sin vej alene.

Hm ... Hvad mener 
hoffets folk om det?

Sandheden er nogle 
gange ubehagelig at 

høre, frue.

Sandheden, Pal-
las. Intet andet 
end sandheden.

   Den er ligetil. Du giftede dig med kej- 
  seren, for at han skulle anerkende 
din søn. Hvilket han har gjort. Ved at  
 adoptere ham åbnede 
   han endda vejen 
     til tronen for 
          ham. Men ...


