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7

PROLOG

R

Det var for sjov. Et af den slags djævelske numre, som Lucius
Falerius elskede, men som hans bedste ven, Aulus Cornelius,
var utryg ved på grund af sin store respekt for gudernes magt.
Hvordan skulle to tolvårige drenge kunne vide, at det, de ville
komme til at opleve denne aften, skulle få indvirkning på resten
af deres liv?

De var begge iført voksentøj, som det passede sig for et be-
søg hos den berømte sibylle, et orakel, der boede i en hule i
Albanerbjergene i nærheden af Rom. Det var et privilegium, der
var forbudt for drenge. Tilranelsen af voksentøjet havde under-
streget, at nok var Aulus stærk og behændig, men han blev let
overgået, når det gjaldt om at være udspekuleret. Hjemme på
sin fars landsted, omgivet af sin egen families slaver, ville han
være styrtet ind, have snuppet, hvad han skulle bruge, og være
stukket af. Lucius var gæst; han valsede ind med ejermine og
kom ud igen med tøjet pænt over armen, tilsyneladende uden
at bekymre sig om de prygl, som både drengene og slaverne
ville få, hvis det blev opdaget. Tøjet skulle få dem til at se mere
voksne ud, og også på det område havde Lucius et fortrin frem
for sin ven. Aulus havde sin races typiske fremtrædende og lige
næse, fyldige kinder og ansatsen til en ædel, høj pande, men han
havde svært ved at tøjle sit tykke sorte hår, så det kom til at se
voksent ud. På en eller anden måde lykkedes det Lucius, som
var mindre og på alle måder blødere i trækkene, bare ved sin
overlegne holdning, at se ældre ud.
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Det krævede mod at træde ind i den svagt oplyste hule. Der
var iskoldt, �agermusene susede om ørerne på dem, og den ene-
ste lyd var dryppende vand. Under en osende olielampe blev der
lagt mønter i en tilhyllet hjælpers hånd. Det skulle forestille en
offergave til sibyllens magt, men Lucius hviskede på sin sæd-
vanlige uærbødige facon, at det snarere var bestikkelse. Aulus
var ude af stand til at se på sin ven eller få et ord frem. Hans
hjerte hamrede, så han var sikker på, det kunne ses ligesom
sveden, der begyndte at pible frem langs hårgrænsen. Lucius
svedte ikke, og hans stemme rystede ikke det mindste.

De blev vist ind i et kammer, der var hugget ud i klippen
og oplyst af �akkende fakler. Der stank af �agermusklatter og
efterladenskaber fra mennesker og dyr blandet med den tunge
lugt af røgelse. Rester af døde dyr �ød på gulvet mellem dem,
og sibyllen sad højt oppe på en piedestal af sten og stirrede lige
frem for sig med tilsyneladende blinde øjne. Ingen af drengene
havde lyst til at kigge nærmere på de blege knogler for deres
fødder for at undersøge oprindelsen, men de efterlod den ty-
delige besked, at hvis man spildte gudernes tid, ville man ende
som en bunke knogler for foden af oraklet. Med en stemme, der
var meget dybere end normalt, bad Lucius roligt oraklet om at
forudsige deres fremtid.

Sibyllen svarede med en hvæsen. Hun var en gammel heks,
hvis ansigt var mere rynket og furet end barken på et gammelt
oliventræ. Hun stirrede frem for sig og ville vide, hvad de og
deres forfædre hed. Begge drenge var velbevandrede i deres fa-
miliers historie og opremsede adelige forfædre, som ikke blot
havde været med til at grundlægge den romerske republik, men
også til at opbygge den til den største magt i den kendte verden.
Deres opremsning blev fulgt af en tavshed, der føltes som et
halvt timeglas lang og forstærkede følelsen af mystik.

“I er jo kun drenge,” hvæsede sibyllen langt om længe, mens
hun trak sine lange, �ossede ⌫ngernegle gennem det glansløse
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grå hår. “Det hører sig til for mænd at bede om oraklets gunst,
ikke for små drenge.”

“Vi har givet et offer,” svarede Lucius. “Hvis det er forbudt
for drenge at bede om gunst, hvorfor blev vores offer da ikke
afvist?”

“Du må være Falerius-drengen.”
“Det er jeg,” svarede Lucius næsten trodsigt.
“Du fører dig frem som en, der er ældre. Cornelius-drengen

er ærbødig, det er du ikke.”
“Har vi grund til at frygte dig?” spurgte Lucius.
Aulus holdt vejret, og han rystede over hele kroppen. Det kan

godt være, Lucius ikke var bange for, at denne præstinde skulle
slå dem til jorden, men det var han. Knoglerne, der lå spredt ud
på jorden omkring dem, ⌫k ham til at tro, at andre havde lidt
den skæbne.

“Du har grund til at frygte, hvad jeg vil sige, Falerius.”
“Hvis du, sibylle, kan se min fremtid, er den allerede bestemt.

Hvad grund har jeg så til at frygte den?”
En ⌫nger tilkaldte en uidenti⌫cerbar skikkelse, som knælede

neden for sibyllen og holdt et indrammet stykke papyrus frem.
Sibyllen svang en pege⌫ngernegl et par gange. Lyset fra faklerne
bag hende indrammede det tynde papyrus, så drengene i silhuet
kunne se hendes streger i luften blive forvandlet til en tegning
af en slags, mens hun hvæsede sin profeti.

“Den ene skal tæmme en mægtig fjende, den anden slå til for
at redde Roms ry, men begge forgæves. Kig mod himlen, hvis I
tør, skønt det, I frygter, ej kan �yve, vil I begge se det, før I dør.”

En fejende bevægelse af hånden ⌫k papyrusset til at løsne sig
fra den spinkle ramme og rulle sig sammen til en skriftrulle,
som sibyllen greb og smed for deres fødder. Lucius bøjede sig
ned, samlede den op og åbnede den, så de kunne se en tegning
af en blodrød fugl. Den ubehjælpsomme tegning viste tydeligt
en ørn i �ugt.
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“Hvad betyder det?” spurgte Lucius.
Latteren var høj og humorforladt, en kaglen, der gav genlyd

mellem væggene. “Du er klog, Falerius, det bestemmer du.”
Lucius var måske nok uærbødig, men det, der dernæst skete,

gav et hak i selv hans overlegne attitude. Han udstødte et halv-
kvalt skrig, da papyrusset i hans hånd begyndte at ryge, mens
et glødende hul viste sig midt i dokumentet og hurtigt bredte
sig og fortærede det som en sortsveden nemesis. Men billedet
af den ubehjælpsomt tegnede blodrøde ørn nåede at brænde sig
ind i deres bevidsthed. Samtidig med at dokumentet begyndte
at svide i Lucius’ hånd, så han måtte smide det på jorden, gik
alle faklerne i hulen ud, så den lå hen i kulsort mørke. Aulus
begyndte at fremsige bønner til Jupiter, den øverste gud, for
at bede om beskyttelse af ham og hans ven, der nu knugede
smertefuldt om hans arm. Lyset fra en lanterne dukkede op bag
dem, og de greb hurtigt chancen for redning og tumlede ud af
den albanske sibylles hule efter et lys, de aldrig kunne fange.

Den nat lå de i det dunkle soveværelse med lampen på lavt
blus, mens de talte om sibyllen, hulen, lugtene og sibyllens hjæl-
pere, men først og fremmest om profetien. Hvad betød den? De
vendte og drejede hvert eneste ord, gentog dem gang på gang
for at ⌫nde en mening. ‘Den ene skal tæmme en mægtig fjende,
den anden slå til for at redde Roms ry’. Hvordan kunne de gøre
det uden at nå deres mål?

“Hvad er vores mål?” spurgte Aulus.
“At opnå ære for os, vores familier og republikken.”
Der lå intet pralende bag Lucius’ ord, kun de samme ambiti-

oner som hos enhver romersk dreng af ædel byrd. “Sibyllen må
tage fejl,” hviskede han, med sine bløde brune øjne fæstnet på
sin ven, som om ordene på den måde kunne gøre hans formod-
ning til sandhed.

“Kan et orakel tage fejl?”Aulus håbede indtrængende, at Lu-
cius, som var så meget klogere på livet, ville svare ja, men det
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gjorde han ikke. Han gentog blot sidste del af sibyllens profeti.
“Kig mod himlen, hvis I tør, skønt det, I frygter, ej kan �yve, vil
I begge se det, før I dør.”

“Betyder det, at vi skal dø sammen?”
“Muligvis,” svarede Lucius usikkert.
“Det eneste, jeg beder om, er en ædel død.”
Det var en �oskel for en voksen, men for enhver dreng på

tolv var det en indlysende sandhed. “Det siger sig selv Aulus, vi
er romere.”

Som natten skred frem, genvandt Lucius sin selvsikre udstrå-
ling, der – uanset om den var berettiget eller ej – ⌫k ham til at
virke ældre. Han foreslog, at de skulle blande blod og sværge
evig troskab. Han mente, at det helt sikkert ville virke som en
talisman, der kunne holde onde ånder på afstand. Var guderne
da ikke lunefulde, tilbøjelige til at opføre sig som mennesker og
vælge side, endda skifte side? Skæbnen kunne ikke være evigt
uomskiftelig! Lucius Falerius begyndte med sin rolige, forfø-
rende stemme at betvivle profetiens vished. Som adelige romere
kunne de rådføre sig med præsterne i ethvert tempel i Rom, ofre
fugle og dyr og få tydet deres indvolde. Hvad skulle de frygte
fra en fugl, der ikke kunne �yve? Det brændende papyrus var
bare et trick. Aulus Cornelius forsøgte af al magt at matche
vennens voksende skepsis, men kunne høre på sin egen stemme,
at det ikke lykkedes.

Han så tydeligt billedet af den blodrøde �yvende ørn for sig,
og det skræmte ham, hver gang han lukkede øjnene.

Brennos havde ikke svært ved at se sin umiddelbart forestående
skæbne for sig, og uanset hvor meget han bankede hovedet mod
den glatte væg i sit underjordiske fængsel, kunne han ikke slip-
pe synet. Nogle få dage tidligere havde han indtaget sin plads
i cirklen af massive ⌫rkantede sten for at gennemføre ritualet
mod en anden. Når solen steg op på en skyfri dag, kastede de
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enorme granitblokke, der var højere end ti mænd, sorte skyg-
ger, som løb til verdens ende. Iført hvid kjortel havde Brennos
været med i kredsen af præster rundt om det �ade alter, hvor
en mand lå tilbagelænet. Hans øjne var glasagtige, efter at han
havde drukket et udtræk af beroligende urter. Præsterne havde
forsamlet sig i den grå dæmring, hvor de i tavshed ventede på,
at de første stråler af den blodrøde ildkugle skulle bryde frem i
øst, det øjeblik, hvor livets giver trak sig væk fra de dødes sjæle
for at blive mødt af strålende rødt blod. Men denne dag, denne
solopgang, ville det blive Brennos’ blod, Brennos’ smerte. Der
ville ikke være noget udtræk til at dulme hans sanser, der ville
ikke være noget ekstatisk smil i hans ansigt. Kniven ville skære
hans hjerte ud, mens han var ved fuld bevidsthed, og hans krop
var anbragt således, at han kunne se det ske. Det var skæbnen
for en dømt druide.

Han havde arbejdet hårdt for det, han var på vej til at miste.
At være præst i kulten var som at være gud på jord. Druider
havde en enorm magt som shamaner for størstedelen af den
keltiske verden. De kunne udvirke fred eller starte en krig, vel-
signe et par eller forbande en stammehøvdings nyfødte barn.
Folk bøjede sig i ærefrygt for deres kræfter og skænkede skatte
til deres ø-tempel, der blev misundt af alle. Men som i alle men-
neskeskabte kredse led også præsteskabet af indbyrdes rivalise-
ring. Brennos var Orcans nevø, og denne havde søgt at fremme
hans karriere. Hans rivaler, derimod, var ude efter hans unge
hjerte for at slå en fjende ihjel, inden han blev for magtfuld.
Han skulle dø for sine egne og sin onkels ambitioner.

Han løftede frustreret armene, og med det yderste af ⌫nger-
spidserne skubbede han mod det tunge klippestykke, der dan-
nede loftet i hans celle, og som havde krævet seks mænd at
lægge på plads. Hans vejrtrækning gik i stå, da det ubesværet
og lydløst gled til side, og han ⌫k øje på en hætteklædt skikkelse
over sig i silhuet mod stjernehimlen. En hånd blev rakt ned mod
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ham og gav nervøst tegn til, at han skulle tage den. Det gjorde
han og blev trukket op. Den hætteklædte hjalp ham på benene
og trykkede en genstand i hans hånd.

“Orcan befaler dig at forsvinde, Brennos. Han er bange for,
at ord ikke kan redde dig, da hans modstandere er for stærke.
I din hånd holder du en gave fra ham, taget fra Den Hellige
Lund. Den vil beskytte dig, hjælpe dig og gøre dig målbevidst.”
Brennos løftede kæden i vejret. Selv i det svage stjernelys glim-
tede den med et guldvedhæng formet som en ørn med udslåe-
de vinger. Som præst med tilladelse til at betræde Den Hellige
Lund havde Brennos set den før og vidste, at den engang havde
hængt i Apollo-templet i Del⌫ neden for Olymposbjerget, lige
indtil helligdommen var blevet plyndret af en keltisk overmagt.
Smykket havde tilhørt den mand, han var blevet opkaldt efter,
anføreren af en hær, der havde hærget grækernes land og truet
selveste Rom. Med talismanen fulgte en profeti, der dog var slø-
ret som en gåde. Det hed sig, at en høvding en skønne dag ville
stå frem og gøre sig fortjent til at bære den, for han ville blive
endnu større end selv ham, som havde stjålet den fra grækerne.
Det blev spået, at han ville gøre, hvad der ikke var lykkedes for
Brennos den Store, at han ville føre sit sværd til de romerske
guders allerinderste tempel.

Der fandtes en anden profeti, som blev talt om med dæmpede
stemmer i Den Hellige Lund, en anden gådefuld historie med en
knap så behagelig fortolkning. Ifølge den ville Rom vokse og
en dag brede sig over alle keltiske områder, underlægge sig ikke
blot stammerne, men også deres præster, brænde templerne af
og drive menneskene til den yderste kant af landet ved havet
mod vest. Men begge dele var vel ikke muligt? Hvilken var den
sande spådom om fremtiden?

“Din onkel betror dig den sammen med en besked. Rejs væk
med det samme, rejs til den yderste grænse af vores verden,
hvor du vil være uden for dine fjenders rækkevidde. Han har set
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dig i sine syner i de mørke timer iført dette smykke stående i det
romerske tempel for Jupiter. Han har set, at du har styrken til at
konfrontere Rom og dermed kraften til at opfylde profetien.”

“Hvornår har han set det?”
“Jeg blev pålagt at give dig beskeden, Brennos, ikke andet.”
Med de ord gik han sin vej og overlod den befriede fange til

sine tanker om den skæbne, der ventede ham. Han spekulere-
de også over, hvor de mænd, som var blevet sat til at bevogte
ham, var blevet af, og den umådelige tankens kraft, der havde
gjort det muligt for ham at �ytte den enorme sten med de bare
⌫ngerspidser. Han holdt ørnen op foran sig, og den glimtede i
månelyset, mens han betragtede formen: det stolte hoved, de
udslåede vinger. Så tog han kæden over hovedet.

Brennos satte ikke i løb. Efter at have påkaldt sig velsignelse
fra den store gud Dagda og hans ledsager, Moder Jord, Morri-
gan, begyndte han at gå. Hvis der blev iværksat en forfølgelse,
måtte han bare håbe, at guderne holdt hånden over ham. Før
månen var blevet ny tre gange, havde han forladt nordøen og
krydset det smalle stræde til det enorme keltiske landområde,
der strakte sig uendeligt mod den opstigende sol. Det meste af
det stødte op til det arrogante Roms områder eller de barba-
riske, gudløse stammer mod øst. Han rejste mod syd, stadig
mod syd, ⌫k mange bemærkninger undervejs om sit gyldne hår,
der var lige så usædvanligt som hans højde i et land fyldt med
mørke og undersætsige mennesker. Som ung rejsende i keltisk
område manglede han ikke noget, da gæstfriheden krævede, at
man tog sig godt af ham. Til sidst nåede han til et område, hvor
hans verden stødte op til en anden.

Brennos stod på en lang, stejl skråning og kiggede ned på en
bosættelse på sletten med et kludetæppe af dyrkede marker. I
det fjerne lå en by med hvide mure og røde tegltage, som fange-
de den nedgående sols stråler. Bag ham befandt sig tusindvis af
keltiske stammefolk, krigere, som kunne udslette de romerske
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bosættelser. Det krævede blot en leder. Han løftede ørnen til
læberne, som han havde gjort hver eneste dag siden sin �ugt,
og svor en ed: En dag ville han vende tilbage til de nordlige
egne, ikke som �ygtning, men som succesrig hærfører; en dag
ville han stå i den cirkel af sten med sin hvæssede kniv og skære
hjerterne ud på dem, som havde villet dræbe ham.
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KAPITEL 1

R

Det trange rum gjorde, at det lille kapel bag atriet var prop-
fuldt, selv om der ikke var ret mange mennesker. Under norma-
le omstændigheder var der ingen grund til, at der skulle være så
mange i familiens private kapel. Nogle var familiemedlemmer,
andre fremtrædende venner, senatorkolleger eller nogle af Luci-
us Falerius Nervas klienter, folk der var afhængige af ham. En
gruppe, delvist klædt i gedeskind, tæt ved alteret skilte sig ud
fra de andre. På dagen for festivalen for Lupercalia var mænde-
ne standset på vej til den hellige hule på Palatinerhøjen, og de
var iført skind af det dyr, de ville ofre under deres ritualer. Lu-
percalia var frugtbarhedens gud, og et barn kunne ikke ønske
sig en gunstigere dag at blive født på.

Hovedparten af de tilstedeværende var ligesom deres vært
klædt i purpurkantede togaer og røde sandaler. Det var romer-
ske senatorer, som var kommet for at bevidne, at en af bystatens
ledende mænd, Lucius Falerius Nerva, havde fået et barn. Ved
deres tilstedeværelse bekræftede de deres troskab mod både
manden og hans sag. Andre, mere dødelige, fyldte atriet i håb
om at få del i hans taknemlighed over, at guderne i den grad
velsignede ham, og nyde godt af den magt, Lucius rådede over
i disse urolige tider. I Roms gader, bare få meter derfra, var det
de færreste, som turde færdes alene. Byen var splittet i striden-
de fraktioner, fordi Livonius’ plebejiske tilhængere sloges med
senatet om kontrollen over den mest magtfulde stat, verden no-
gensinde havde set.
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Tiberius Livonius, plebejertribun, var opsat på at tvinge sine
reformforslag gennem folkeforsamlingen, Comita Tribalis. Det
var reformer, der appellerede til de nederste lag af det romerske
samfund, og som rummede en ændring af stemmeretskravene,
så stemmeretten blev udvidet til de femogtredive stammer og
gjorde selv den usleste indbygger ligeværdig med den rigeste
og mest aristokratiske. Patricierne, de adelige medlemmer af de
ældste og mest berømmelige familier, som Lucius Falerius og
hans kolleger, der var forsamlet for at bevidne fødslen, modsat-
te sig forslagene med al den energi, de kunne mønstre. For den
slags mennesker var det kun muligt at betro magten til mænd
af byrd og rigdom – alt andet var at overgive sig til pøblen.

De havde stået ubevægelige med stive ansigter, som Faleri-
us-familiens dødsmasker, der prydede væggene, og svedt i deres
ubekvemme antræk, mens de usynlige jordemødre i soveværel-
set arbejdede ihærdigt og mumlede bønner til Lucina, gudinden
for fødsel. Hver og en af gæsterne havde stoisk ignoreret skrige-
ne fra Lucius’ kone, Ameliana, mens hun fastbundet til den spe-
cielle fødestol kæmpede for at få barnet ud. Det var naturens
gang og gav ikke anledning til bemærkninger. Der blev ikke
løftet så meget som et bryn, da barnets vræl a�øste morens jam-
merskrig. Herrens personlige slave, Ragas, en høj og muskuløs
mand, hvis skuldre glinsede af olie, trængte sig uimodståeligt
gennem mængden for at hviske noget i sin herres øre.

Gæsterne forholdt sig ubevægelige og udtryksløse, mens Lu-
cius efter at have modtaget beskeden gik hen i den ene ende af
rummet. Hans ⌫ntskårne, intelligente ansigt var lige så udtryks-
løst som hans dybtliggende brune øjne. Alle strakte hals, mens
deres vært ved alteret ofrede til dio domicilus, familiens genius,
for det var gennem denne lar, husgud, at en mand som Luci-
us Falerius og hans forfædre opnåede udødelighed. Ofringen
af den sorte hundehvalp fortalte gæsterne, at Ameliana havde
bragt en søn til verden. Kort efter, som i et kunstfærdigt isce-
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nesat drama, blev barnet, svøbt i et klæde og liggende i en �et-
kurv og stadig vrælende i vilden sky, båret ind i kapellet af en
jordemor. Drengens lille, rynkede ansigt lyste rødt af arrigskab,
og det kulsorte hår glinsede af det parfumerede vand, det var
blevet badet i.

Ragas tog imod kurven og gik hen mod sin herre; det afgø-
rende øjeblik var kommet. En mands kone kunne føde et barn,
og barnet kunne være en dreng, men han var endnu ikke søn
af Lucius, ikke en ægte efterkommer af Falerius-familien, hvis
aner kunne spores tilbage til dengang, Æneas efter �ugten fra
Troja grundlagde Rom. I tidsrummet mellem fødslen og det ef-
terfølgende ritual var barnet forældreløst. Hvis næste led i ri-
tualet blev udeladt, ville det forblive forældreløst til evig skam
for Ameliana Falerius. Spændingen steg ved den pludselige stil-
stand, da slaven løftede kurven i vejret tæt nok til, at Lucius
kunne se barnet, men lige akkurat så langt væk, at hans herre
ikke kunne røre det. Gæsterne var overladt til spekulationer,
mens de to kiggede ufravendt på hinanden, slaven smilende,
hans herre med rynket pande, før kurven blev �yttet en anelse
tættere på. Lucius fortrak ikke en mine, holdt gæsterne hen i
nærmest drilagtig spænding, mens han undersøgte barnet, for-
sigtigt løftede svøbet for at bekræfte barnets køn og udfordrede
folk til at bryde fortryllelsen.

Han løftede hovedet, så sig omkring, granskede hvert enkelt
ansigt i det �akkende lys. Pludselig rynkede han panden, for
den person, han havde håbet at se, var der ikke. Unge Quin-
tus Cornelius stod der i sin militærtribununiform med ansigtet
dækket af sved som de andre, men den unge mands far, Aulus
Cornelius Macedonicus, havde ikke efterkommet indbydelsen,
selv om han var vendt tilbage til Italien fra Spanien. Hvad med
den ed, de havde svoret som drenge og beseglet med blod, den
ed, som de havde fornyet gennem årenes venskab: At de altid
ville være der for hinanden i nød og lyst?
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Intet var så vigtigt som fødslen af den førstefødte, der kunne
være en dreng, især ikke for en mand, som havde været gift i
næsten tyve år, men det var mere end det. Hans nærmeste ven
og politiske allierede havde været fraværende fra Rom i to år
og var ikke kommet patriciernes sag til undsætning på et tids-
punkt, hvor Lucius og hans adelsklasse var under beskydning,
og hvor der var en reel risiko for, at der ville udbryde kon�ikt
mellem de rivaliserende fraktioner, som kæmpede om magten
over den romerske stat. Det var et groft brud på venskabsfor-
pligtelserne at behandle Lucius på den måde, ikke mindst i lyset
af den hjælp, Aulus havde taget imod i jagten på opfyldelsen af
sine egne ambitioner. Aulus ville aldrig have fået kommandoen
i Spanien, hvis ikke Lucius Falerius havde brugt al sin ind�y-
delse og trommet sine tilhængere i senatet sammen for at sikre
udnævnelsen. Og alligevel havde Aulus, Roms mest succesrige
soldat, undladt at dukke op på et tidspunkt, hvor hans blotte
tilstedeværelse kunne være udslagsgivende for en meget skrø-
belig balance. Den tanke nagede ham, at hans ven ikke var lige
så optaget af sagen, som han selv, og var ligeglad med, hvilken
virkning hans fravær havde på vægelsindede senatorer. Timin-
gen lugtede af en bevidst fornærmelse.

Gæsternes mumlen, en lavmælt, men stigende brummen,
bragte Lucius tilbage til nutiden, og han mærkede et stik af
vrede, der straks blev dulmet af dårlig samvittighed over det,
der kunne være en forhastet dom, mens han genkaldte sig nogle
scener fra deres fælles barndom: i leg som helt små, mens han
stadig havde en chance for at vinde en slåskamp mod Aulus;
risikoen for fordømmelse dengang i sibyllens hule; den fælles
frygt for profetien og lettelsen, efterhånden som frygten aftog
i takt med, at de blev ældre, og Lucius endda begyndte at lave
sjov med ørne i modsætning til Aulus, som ikke kunne se en ørn
i �ugt uden at påkalde sig Jupiters hjælp. Han havde været ved
Aulus’ side, da vennens to sønner blev født, selv om det lagde
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en dæmper på hans glæde over vennens lykke, at han selv var
barnløs.

Han var klar over, at de var forskellige, og ikke kun fysisk
set. Aulus besad intet af sin mere pragmatiske vens kynisme.
Han havde en soldats enkle anskuelse af tingene og var hver-
ken i stand eller villig til at forstå de spids⌫ndigheder, der var
nødvendige for at opnå succes på den politiske scene, men han
satte slet og ret sin lid til skæbnens gunst. Var han overhovedet
klar over, hvor meget Lucius havde hjulpet ham for at holde
hans hære i felten og sikre ham kommandoer, hvor han kun-
ne udfolde sine særlige talenter? Undertiden gjorde Aulus ham
vred med sin ukunstlethed, sin trang til at se en sag fra begge si-
der, men selvsamme træk – hans ubestikkelige ærlighed – havde
også sikret ham tilgivelse. Ville Lucius også ende med at tilgive
ham dette? Det var med noget besvær, at han slog både minder
og irritation ud af hovedet. Lucius lænede sig frem og tog med
en hurtig bevægelse barnet op af kurven. Så løftede han det op i
strakte arme og anerkendte dermed for alle, at denne dreng var
frugten af hans lænder – hans søn og arving. Der lød glædesud-
brud fra gæsterne, som masede sig frem for at lykønske faren
og velsigne drengen. Ved siden af kæmpede jordemødrene, som
stadig mumlede bønner til gudinden Lucina, forgæves for at
redde morens liv; de syntes alle sammen, at hun som femogtre-
diveårig var for gammel til at føde sit første barn.

Aulus Cornelius Macedonicus stod alene ved det usmykkede
tørvealter iført et enkelt, hvidt klædningsstykke, der var kort
og løsthængende efter græsk skik. De dæmpede skrig fra hans
kone, som ⌫k hjælp af en enkelt ung jordemor, så ud til at gøre
fysisk ondt på ham, selv om han forsøgte at beherske sig. På
trods af hans status som den dygtigste general i hele Rom, var
der ingen gæster, ingen klienter til at fejre fødslen. Væggene i
den lånte villa var lige så nøgne som alteret, og det enlige tæl-

3214_Punktum_Roms-søjler.indd   20 25-04-2016   10:45:15



21

lelys, der osede i lyseholderen, kastede uhyggelige skygger ud
mellem rummets søjler. Ingen af de normale ritualer for fejring
af en fødsel ville blive brugt for dette barn, og det var nærmest
en hån, at fødslen skulle ⌫nde sted på dagen for fejringen af
Lupercalia.

“Varm vin med honning,” sagde Cholon, hans unge person-
lige slave og rakte ham et usmykket stenbæger. Aulus gøs lidt i
det tidlige forårs kølige luft, mens han tog imod bægeret. “Kap-
pen, herre?”

“Nej, tak,” svarede Aulus automatisk med en hæs hvisken.
Hans tjener var usikker på, om han havde hørt rigtigt, men

ikke et sekund i tvivl om, at svaret havde været hø�igt. Det var
det altid, uanset om det var henvendt til en menig soldat eller
en adelig majestæt i en romersk vasalstat. Ingen eksempli⌫cere-
de bedre end Aulus Cornelius Macedonius de dyder, Rom var
så stolt af. Han var retskaffen, ærlig og modig, indbegrebet af
en god soldat, der lovpristes af sine mænd. Den lunefulde ro-
merske pøbel hyldede ham også som en mand, der ikke kun i
teorien gik ind for de gamle dyder. Men nu, hvor hans by var
i oprør, og der var hårdt brug for ham i Rom, havde han gemt
sig her i denne tomme villa langt ude på landet. Det ville pøblen
ikke rose ham for!

Cholon vidste, at knap så store mænd, som var fedtet ind i
politikkens beskidte verden, fnøs foragteligt ad det, de betrag-
tede som hans herres arrogance. De mente, at en senator og
ekskonsul viste utilstrækkelig taknemlighed, når han så stort
på sit hjem, sit ansvar, sine venner og selv sin toga ved sådan en
lejlighed. Men den general, som havde ydmyget Alexander den
Stores arvtagere og underlagt sig det mægtige Makedonien, så
det nu var en af Den Romerske Republiks vasalstater, kunne
modstå og ignorere misbilligelse fra enhver. Hans familie var en
af de ældste i Rom, hans forfædres dødsmasker var stolt stillet
frem i udsmykkede skabe langs væggene i familiekapellet i Cor-
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nelius-familiens hjem på Palatinerhøjen lige oven for den brede
avenue Via Triumphalis.

Hvis han havde været i familiekapellet og fornemmet sine
forfædres misbilligelse over denne hemmelighedsfulde fødsel,
ville han have kigget på deres masker med foragt. Aulus Corne-
lius Macedonicus var den største i sin stamme, den fremmeste i
familien. Ved hans død ville hans maske indtage hæderspladsen
over familiealteret, hvor fremtidige generationer ville samles til
bøn. Han værnede lige så meget om sit omdømme som enhver
anden og var særdeles ærekær, men han ville ikke lade en anden
lide for sin æres skyld, især ikke en, han elskede. Han kunne
ikke bære, at hans kone skulle hænges ud offentligt for noget,
han betragtede som sin fejl alene.

Marcia var nervøs og kvalte et gab, mens hun sad og betragte-
de den navnløse kvinde, som holdt det nyfødte barn ind mod
brystet for at få det til at sutte, men barnet havde allerede spist
sig mæt og reagerede ikke. Nu og da stønnede kvinden, præcis
som hun havde gjort under veerne, mens hun bed sammen om
læderstroppen. Hun havde født med knyttede hænder og lig-
gende �adt på ryggen som en simpel bondekone for adskillige
minutter siden. Marcia var en uerfaren jordemor, som aldrig
havde taget sig af en fødsel alene, men hun vidste, at kun få
fødsler forløb så ukompliceret som denne. Alligevel var der no-
get i luften. Pigen fornemmede problemer, og den måde, hun var
blevet tilkaldt på, gjorde det ikke mere betryggende. Hun var
blevet afbrudt i fejringen af Lupercalia, der betød så meget for
hendes erhverv, med løfte om en klækkelig belønning, hvis hun
kom med straks.

Da fødslen gik i gang med det samme, havde der ikke været
tid til spekulationer. Kvinden havde med stor viljestyrke bidt
sine skrig i sig, da barnet dukkede ud af hendes liv, og blev al-
drig højere end de støn, hun havde udstødt under veerne med
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stadig kortere mellemrum. Marcia var blevet forbudt at slå ba-
byens fødder, og den udmattede mor havde vinket afværgende
ad hendes forsøg på at få liv i barnet med en lille tår vin. Da
navlestrengen var kappet, lagde moren straks barnet til brystet,
og det sugede grådigt og tavst, hvilket ⌫k Marcia til endnu en
gang at undre sig over de mærkelige omstændigheder ved hele
arrangementet. Der blev noget at fortælle veninderne, for hun
havde aldrig hørt om et barn, der blev født i stilhed. Med et lille
chok gik det pludselig op for hende, at hun ikke kunne fortæl-
le nogen om det. Før hun var blevet vist ind i det nødtørftige
soveværelse, havde hun a�agt de mest skræmmende løfter til
gudinden Juno om aldrig at sige et ord til nogen.

Løfter eller ej, intet kunne tøjle hendes nysgerrighed. Der var
�ere underlige ting at spekulere over, ikke mindst at Marcias
forsøg på at tilkalde slaven, så han kunne give herren – som
havde pålagt hende at sværge tavshed – besked, brat var blevet
afbrudt af moren, som med voldsomme fagter bød hende at tie.
Det hele var et tilsigtet mysterium, tilrettelagt af den person,
som gik frem og tilbage i rummet ved siden af og ventede på
at betale hende. Den unge jordemor var klar over, at hun var i
selskab med adelige. Det var hun ikke i tvivl om ud fra mandens
holdning, selv om han var simpelt klædt. Og kvinden, damen,
var også af ædel byrd. Det kunne man se på hendes velplejede
hår, kostbare klæder og fremtoning. Hun havde ikke fået oplyst
nogen navne, og hendes forsøg på at udspørge den græske sla-
ve, som havde kaldt hende til villaen og givet hende første del
af honoraret, var blevet mødt med et skarpt og uvenligt svar.

“Sørg for fruen, hjælp barnet til verden, og lad være med at
stille spørgsmål. Vær forvisset om, at den mand, som betaler dig
i guld, ikke vil tøve med at dræbe dig, hvis du bryder den ed, du
har a�agt.”

Hun kendte ikke engang slavens navn!
Det halvsovende barn blev igen tilbudt at die og tog automa-
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tisk brystvorten i munden, men stadig uden at vise større inte-
resse. Hans usædvanlige rødgyldne hår og strålende blå øjne
stod i skarp kontrast til morens og farens kulsorte hår og mør-
ke øjne. Det var umuligt at sige med den slags. Marcia vidste
bedre end de �este, at familier ofte skilte sig af med børn, som
ikke lignede forældrene.

Kvinden begyndte at stønne igen, som om hun ikke havde
født endnu. Det var alt sammen meget mærkeligt. Man burde
altså bringe barnet til dets far. Og så gik det med et sæt op for
den unge jordemor: Barnet ville ikke blive anerkendt. Kunne
den lille dreng være resultatet af utroskab? Var den tilsynela-
dende så ædle og fornemme dame i virkeligheden ikke bedre
end en almindelig hore? Moren stønnede endnu en gang, mens
hun åbnede sin knyttede hånd og afslørede en skinnende gen-
stand, som hun bandt om barnets buttede ankel. Guldkæden
lynede, da den blev snoet om drengens fod, og Marcia strakte
hals for at se vedhænget. Det var af guld, forestillede en ørn i
�ugt med udbredte vinger, så man kunne se de stolte fjer. Så
snart halskæden var forsvarligt bundet fast, dækkede moren
hele barnet med et svøb. Så kyssede hun blidt drengen på pan-
den og kneb ham hårdt. Han vågnede straks af sin tilfredse
halvsøvn og begyndte som enhver anden nyfødt på en meget
støjende måde at lade omgivelserne vide, at han var kommet til
verden.

Imens havde Aulus travet frem og tilbage i det nøgne atri-
um og forbandet sig selv for de sidste to års begivenheder. Han
tænkte tilbage på triumfen, den succesfulde afslutning på hans
felttog på det græske fastland, hvor han – som en delvis opfyl-
delse af profetien – ‘havde tæmmet en mægtig fjende’ og lagt
Perseus, konge af Makedonien, i lænker og trukket ham efter
sig i sin stridsvogn til Rom. Andre fragtede drengebørnene af
samme kongehus, som ville blive opdraget som romere og holdt
som garanter for deres fædres adfærd. Byen havde aldrig ople-

3214_Punktum_Roms-søjler.indd   24 25-04-2016   10:45:16



25

vet en lignende triumf. Ikke engang sejren over Kartago havde
bragt lignende rigdom til republikken. Slaven ved siden af ham
i stridsvognen med ⌫rspand var måske en advarsel om, at al
storhed var �ygtig, men menneskemængdens jubel og den ufor-
beholdne ros fra senatet gjorde det svært at høre og umuligt at
forstå. Der var ikke en soldat i de legioner, som marcherede bag
ham den dag, der ikke følte sig udødelig.

Aulus var kommet tilbage med mere end Alexanders arving.
Han førte også de rigdomme med sig, som Perseus’ store forfa-
der havde plyndret fra Grækenland og det persiske rige. De var
læsset i en endeløs række af kærrer, som var to hele dage om at
sno sig vej fra byportene op til Capitol. Hundredvis af smukt
smedede, kostbare urner fyldt til randen med guldstykker blev
båret i procession bag ham. Bag dem fulgte andre fyldt med
ædelsten og værdigenstande båret på skuldrene af mænd, der
før havde været makedonske soldater i den mest frygtede hær
i verden. Nu ville de blive solgt på markedspladsen i så stort
antal, at prisen på mandlige slaver var styrtdykket.

Alexander den Stores rustning med brystplade, hjelm og
skjold, der rummede en næsten mytisk betydning for hele den
civiliserede verden, blev også kørt gennem byen i Aulus’ egen
stridsvogn. Øverst i bunken lå hans sværd, som ingen mand tur-
de bære af frygt for, at en så stor uærbødighed ville få gudernes
raseri til at slå ham til jorden. Det var ejendele, der havde tilhørt
verdens hidtil største erobrer, og hvem havde besejret hans ef-
terkommere? Ingen anden end Aulus Cornelius, som efter krav
fra folket og på senatets ordre havde fået tilnavnet Macedo-
nicus.

Triumfen blev fuldendt, da Aulus trak sin kongelige fange
hen for foden af templet for Jupiter, bøjede sig for den største af
de romerske guder og foran en hujende og ellevild menneske-
mængde rituelt kvalte Perseus med det reb, han havde trukket
kongen gennem gaderne i.
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Cholon stod i nærheden af døren ind til soveværelset og betrag-
tede sin herre, mens han tænkte på, at nogle mænd aldrig kunne
hvile på laurbærrene. Hvem skulle de ellers bebrejde, hvis gu-
derne, som i den grad havde begunstiget dem, valgte at vise dem
faldgruberne ved umådeholden stolthed? Som athener havde
han været glad for at se makedonerne blive ydmyget. Hans by
havde lidt voldsomt under dem, men han forstod ikke de rome-
re. Efter at have erobret hele Grækenland havde de ikke noget
større ønske end at lære at tale hans sprog �ydende, diskute-
re græsk ⌫loso⌫, læse græske forfattere og se græske skuespil,
mens de talte vidt og bredt om fordelene ved frihed. Af barbarer
at være var romerne ikke vilde nok.

Da makedonerne var fuldstændig i Aulus’ magt, og efter at
han havde dræbt tilstrækkeligt mange i kamp til at sikre sit
triumftog, når han vendte tilbage til Rom, havde han stoppet
sine legioner. De, der overgav sig, havde han ladet leve, og han
havde bare taget gidsler og en vis mængde fanger som slaver.
Cholon var græker og noget klogere, og han ville have slået alle
ihjel og brændt jorden af i stedet for at give den tilbage med
besked til ejerne om, at de ikke ville lide overlast, hvis de betalte
skat til republikken og overholdt landets love. Med tiden ville
de gøre oprør igen, og så måtte man sende en ny romersk hær
for at nedkæmpe dem.

“Vent bare og se, om jeg ikke får ret!”
Det var noget, han mumlede for sig selv. Han tog sig sine

friheder over for sin herre, men han var klar over, at det ikke
var lige nu, han skulle sige den slags. Cholon Pyliades betrag-
tede sig selv som en from mand, så hvis guderne havde valgt at
svigte makedonerne og deres allierede ved at lade de barbariske
romere gå af med sejren, så skulle hans herre, der havde magt til
at gøre, som han ville, have straffet dem eftertrykkeligt, så han
kunne trække sig ærefuldt tilbage og undgå at drage i krig igen
ved først givne lejlighed.
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Da den unge slave kom ind for at hente barnet, granskede Mar-
cia ham, stirrede på hans krøllede hår, der blev holdt på plads
med et �ettet bånd. Han havde et blegt, lidt piget ansigt med
fyldige læber og en slank og yndefuld skikkelse, som ⌫k hende
til at spekulere over forholdet mellem ham og manden uden-
for. Han bøjede sig ned over kvinden og ventede et øjeblik på,
at hun skulle give ham det vrælende barn. Hvor ville de sætte
det ud? For det var helt tydeligt hensigten. Det virkede unød-
vendigt med al det hemmelighedskræmmeri, eftersom det var
almindeligt at sætte børn ud, selv blandt adelige, som havde
råd til at bespise en stor børne�ok. Ville et forslag til et vel-
egnet sted være velkomment? Kvinden måtte trods alt ønske,
at barnet overlevede, uanset hvad hendes mand så sagde. Hun
havde viklet guldkæden om barnets fod for at identi⌫cere ham.
Det var et sikkert tegn på, at hun ønskede at få ham tilbage på
et tidspunkt i fremtiden og måske ville betale en rundhåndet
belønning til dem, som havde opfostret ham. Men så blev hun
enig med sig selv om, at det var bedst at tie. Så mange steder var
der heller ikke i nærheden, hvor man kunne sætte et barn ud.
En eller anden ville ⌫nde ham, og vedkommende ville gladelig
give ham tilbage for en tiendedel af den sum, hun ⌫k for sit
arbejde i aften.

“Cholon!”
Den skarpe stemme skar gennem hendes tanker og barnets

gråd som et piskesmæld. Manden stod i døråbningen med et
dystert udtryk i ansigtet. Selv efter fødslens strabadser stråle-
de moren af ungdom og skønhed i stærk kontrast til hendes
noget ældre mand. Marcia forsøgte at gætte aldersforskellen
mellem dem, og den ⌫k hende bare til at gruble endnu mere,
eftersom den slags ægteskaber ofte endte i tårer. Som reaktion
på sin herres befaling bøjede slaven sig ned, tog drengen op
og bar ham ud af soveværelset. I samme øjeblik mildnedes
det vrede ansigt. Mandens lige, fremtrædende næse og tykke
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sorte øjenbryn slap arrigskaben, de fyldige læber skiltes, og
han smilede til sin unge hustru. Det var ikke et glædens smil,
snarere lettelse over, at hendes prøvelser var forbi, men smilet
⌫k hans ansigt til fuldstændig at skifte karakter, og da han
henvendte sig til Marcia, var hans stemme mild og venlig og
afspejlede humørskiftet.

“Dit arbejde er forbi, min ven, men jeg vil bede dig om en
ting til. Bliv hos fruen, til jeg vender tilbage, og så vil min tjener
følge dig sikkert hjem.” Marcia nikkede bare, for imponeret af
hans fremtoning til at sige noget. Hun kunne i modsætning til
ham se, at moren kæmpede for at holde tårerne tilbage. “Men
du må ikke snage i ting, der ikke kommer dig ved.”

Han smilede stadig, men hans mørke øjne borede sig ind i
hendes som en advarsel om den skæbne, der ventede hende, hvis
hun ikke adlød. Så snurrede han rundt på hælen og gik. Hun
gav sig til at sørge for, at hendes udmattede patient lå godt. Så
snart manden var taget af sted, gav fruen sine tårer frit løb, og
det endte med, at hun græd sig i søvn. Den unge jordemor sad
i tavshed ved den improviserede seng med hovedet hvirvlende
af tanker om det, hun havde overværet, og om, hvad fremtiden
kunne rumme for hende efter aftenens begivenheder.

Cholon sad allerede i sadlen med det sovende barn i en sad-
deltaske ved sin side, da hans herre kom ud af villaen og sprang
op på sin hest med en erfaren soldats adræthed.

“Hvor skal vi hen?” spurgte Cholon.
Der var noget drillende i Aulus’ tonefald, da han svarede, for

nu, hvor fødslen var overstået, var hans sædvanlige humoristi-
ske sans vendt tilbage. “Du vil da ikke fortælle mig, at du ikke
har et forslag, Cholon? Det plejer du ellers.”

“Der er �ere egnede steder i nærheden, general, som ligger
nogenlunde tæt på landsbyer. Hvis vi lægger ham på toppen af
en bakke, ⌫nder de ham, når de går ud og samler brænde.”

Aulus’ stemme blev hård. “Vi rider mod syd, Cholon. Til et
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sted, der ligger langt fra alt. Jeg vil ikke have, at han nogensinde
bliver fundet!”

Dermed sparkede han hesten i siderne og satte i gang. Cholon
lænede sig frem over sin hest og fulgte efter. Hestens bevægelser
⌫k straks barnet til at vågne, og grækeren stirrede ned i et par
lysende blå øjne, der roligt betragtede ham. Han kiggede hurtigt
væk for ikke at blive grebet af medlidenhed og udstødte en stille
forbandelse rettet mod sin herre et stykke foran.

3214_Punktum_Roms-søjler.indd   29 25-04-2016   10:45:16


