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Nat i Rom. Efter en hed dag har et ekstremt 
voldsomt uvejr ramt byen. Enorme lyn  

oplyser himlen med fantastiske nuancer,  
akkompagneret af uafbrudt torden.

 Vor helt Alix har rejst sig  
op i sengen i den tro, at han  

er vågnet af et mareridt. Men 
han forstår, at det er torden, 

der har vækket ham.

Sikken varme! Luften er 
stadig lige kvælende! Jeg 
falder ikke i søvn igen før 
uvejret er ovre! Jeg går ud 
på terrassen og ser på det ...

Styrtregnen gør det umuligt 
at gå ud til balustraden, hvor 

der er udsigt over byen.

Et kort øjeblik ser han, at noget 
rører sig i skyggerne. med ét oplyser 

et lyn et usædvanligt optrin. Fra 
tag til tag forfølger en gruppe 

mænd en flygtning!

Manden tager vanvittige risici og søger 
fortvivlet at ryste sine forfølgere af sig. 

Pludselig viser der sig en lidt bredere 
gyde foran ham... Han springer...

...når et tag, forsøger 
at holde sig fast. Men 
uafværgeligt glider 
han ned ad de glatte 
tagsten og falder ...
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Med en sidste kraftanstrengelse 
får han fat i et spær og bliver 
hængende over det tomme rum 

uden at slippe sit tunge sværd ...

Gispende lykkes det ham at hale sig op på 
taget igen og at klatre langsomt opad, 

mens blodet flyder fra hans negle.

Men hans modstandere, som er løbet uden 
om afgrunden, er ved at omringe ham.

Så vender han sig og indleder 
kampen med løftet sværd.

Først en, så to af forfølgerne 
styrter ned med skrækslagne skrig, 
som blander sig med tordenbragene.

Manden, som kæmper mod en overtallig 
fjende, må trække sig bagud og ender på 

de smalle spær over en pergola.

Med hamrende hjerte går Alix frem til 
                           balustraden.
Herre! Herre! 

Hvad laver du her? 
Jeg har ledt efter 

dig overalt, da du ikke 
var på dit værelse! 

Jeg var urolig for dig. 
Du er jo gennemblødt!

Se der! Den mand, der kæmper alene mod en 
flok bevæbnede mænd. Vi kan ikke lade ham

  blive slagtet sådan!

På trods af sin tapperhed er den 
angrebne i en desperat situation.

Pludselig hører vor ven til sin 
store forbløffelse den ukendtes 
stemme mellem tordenbragene ...

Alix! 
  Alix!
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Han kalder på 
mig! Et våben, 

hurtigt!

Nej, herre, det 
nytter ikke. Du når 

ikke frem i tide.
Alix! Sværdet! Al...

Han dør, uden at jeg kan 
forhindre det. Slip mig dog!

Men i et raserianfald kaster manden sig frem 
mod angriberne, og med begge hænder om sværdet 

snurrer han rundt, mister balancen ...

... forsøger at holde 
sig oppe, men glider ...

... og falder!

Åh! Den stakkel! Han var under 
alle omstændigheder fortabt. 

Mod Garofulas håndgangne mænd 
havde han ikke en chance!

Hvordan ved 
du, at det er 
Pompejus’ 

løjtnants folk?

Jeg genkendte deres dragter i 
et lynglimt. I Rom er de kendt for 
deres arrogance og brutalitet. 
I øvrigt mente jeg også at kende 
deres offer. Hvis jeg ikke tager  

fejl, er det Agerix, en af 
Garofulas slaver.

Jaså! Så lad os ikke spilde tiden, 
men opsøge ham. Det er ikke 

langt, og vi kan gå gennem den 
gyde, manden faldt ned i. Hent to 
kapper, jeg tager mig af våbnene.

Få 
øjeblikke 

efter.

Her er bygningen, hvor sammenstødet 
fandt sted. Vi skal om hjørnet her.

Det var her, han faldt. 
Se våbnene på jorden. Men her er ingen?!
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En hjelm! og et be-
skadiget sværd! Måske 

Garofulas mænd har ikke 
vundet nogen let sejr!

Jeg tror, at liget af 
flygtningen må være faldet 
i den brønd, og at de havde 
travlt med at komme væk.

Se, herre, der er lys i Garofulas 
hus. Der er ingen tvivl om, at der 

foregår noget usædvanligt!

Hvad gør vi? Hvis vi banker på 
på denne tid, bliver der ikke 

lukket op, især ikke oven på det 
optrin, vi lige har overværet.

Vi venter til i morgen, så har vi tid til 
at udtænke en handlingsplan.

Du har ret! Du går på slavemarkedet 
og forsøger at få oplysninger om 
den ukendte. Imens aflægger jeg 

besøg hos Garofula.

Næste morgen, mens 
tjeneren Heliodor er 
ude på sin mission...

Ifølge mine tavler har jeg ikke solgt noget til 
Armenius’ søn Garofula i over et år ... Tal med 
købmanden Asiaticus, det er muligt, at han har 

    gjort forretninger med ham.

...venter Alix 
hos Garofula.

Der er han endelig. Vær hilset, 
Garofula!

Hvilken behagelig overraskelse, Alix! Du her?

Undskyld at jeg kommer så 
tidligt, men jeg må tale med 

dig med det samme.

Hvad sker der? Det lyder 
      spændende!

Jeg kommer med den her. En af 
dine folk tabte den i nærheden 
af mit hus under besynderlige 

           omstændigheder!
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Øh... Ja... Jeg måtte faktisk sende folk 
efter en tyvagtig slave, og guderne være lovet 
fangede mine folk ham... I øvrigt ikke uden tab!

Tak for at du afleverer hjelmen, 
men du skulle ikke have ulejliget 
dig. En hjelm eller en slave mere 
eller mindre, det er uden stor

   betydning.

Tværtimod! Sagen har betydning for mig. 
Din slave råbte flere gange til mig om hjælp, 
og jeg er overbevist om, at han var på vej 

hjem til mig, da dine mænd nåede ham. Jeg vil 
vide hvorfor! Og eftersom denne mand ikke 

behager dig mere, så sælg ham til mig.

Sælge ham til dig? Ikke tale om! Han 
har begået en alvorlig fejl, og det er 

min pligt at straffe ham hårdt.

Men loven forbyder 
dig at dræbe en 
slave uden dom.

Netop! Derfor solgte jeg ham i morges til 
Porfirius, som arrangerer gladiatorkampe. 

Han skal kæmpe i eftermiddag, og jeg 
tvivler meget på, at han klarer sig.

Er det, han 
har gjort, 

så alvorligt, 
siden du er 
nådeløs?

Ja! Men jeg 
gentager, at jeg 
slet ikke forstår 

din interesse for en 
forbryderisk slave.

Lige meget! Undskyld 
at jeg har forstyrret 
dig. Farvel, Garofula!

Lad os glemme det! 
Farvel, kære Alix, 

og på gensyn!

Og Alix 
går ...              En farlig knægt! Han hørte altså   
               den forbandede Agerix kalde! Nå,  

i aften går alting i orden. Porfirius gør tingene 
ordentligt! Men fremover må jeg holde godt 

                   øje med denne Alix.

Og en time efter ...

Porfirius, er 
det dig?

Ja, hvad vil 
du mig?

I morges købte du en slave ved 
navn Agerix. Han har ingen kamperfaring, 

efter hvad jeg ved, så det bliver en 
dårlig forestilling ...

Jeg vil købe ham af dig for 100 sestertier.
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100 sestertier! Ha! Ha! Ha! 
Det er den bedste, jeg har hørt 

længe! Hundrede sestertier for en 
uerfaren gladiator! Ha! Ha! Ha!

Hørte I det?! Denne unge herre tilbyder 
mig kun hundrede sestertier for en slave, 

som ikke kan kæmpe!

Du glemmer en ting, min dreng, nemlig 
at hele Rom strømmer hertil i dag. 
Lige nu er mine udråbere ude i hele 

byen for at opfordre folk til at komme 
og nyde synet af en kraftfuld mand, 

som intet kender til arenaens regler, 
måle sig med mine mestre. Det er en 

formue værd! Jeg slipper ikke din Agerix 
   for ti tusind sestertier!

Men hvis du har lyst, tilbyder jeg dig tusind 
sestertier. Du vil også klæde programmet! Tænk 

bare, en ung knægt som bliver kastet for de 
rasende kolosser! Frister det dig ikke?
Kom, Alix, vi har ikke mere 

at gøre her.

Og timerne 
går... Først 
på eftermiddagen 
trænges store 
skarer ved ind-
gangen til Circus 
Maximus, lokket 
af rygterne om 
en usædvanlig 
kamp. Og på det 
fastlagte tids-
punkt åbnes 
portene, og en 
gigantisk bølge 
af tilskuere 
myldrer op på 
alle det store 
amfiteaters 
rækker.

Og efter en ventetid, som forekommer de spændte 
tilskuere endeløs, kommer gruppen af gladiatorer 
ind på arenaen. En storm af tilråb modtager dem.

Med våbnene glimtende i solen tager gruppen opstilling under 
konsulernes balkon. Straks sænker en mærkværdig stilhed sig, en 

præst rejser sig og løfter armen, og gladiatorerne råber tre gange:

Nos morituri 
  te salutamus! *

*vi, som skal dø, hilser dig!


