ano 12 a. c.
monte circeu, lácio.

mais
depressa!
mais
depressa!

ainda vamos
atrair um
raio!

nunca devia ter
vindo a este
encontro!

aaAH!

maldito cavalo!
nunca tinha tido
medo da trovoada...

júpiter!
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o pai não pode ter
ido muito longe,
com a tempestade
desta noite...

olhem ali! o cavalo dele!
perto das ruínas volscas!

será que caiu
pelo promontório abaixo?

senhor!
senhor!

malditos porcos!
deixem-no em paz!

o pai não
pode ter
morrido
assim.

não... não...
não é possível...

Marco Emílio Lépido, não!
O pontífice máximo! O amigo de
César! O último rival de Augusto!
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6 de março.
roma. capitólio.

ele enviou
ontem um
sinal
inequívoco.

estas
águias que
sobrevoaram a
tua mansão do
monte palatino.
júpiter, rei dos deuses,
aprova a tua eleição
para o pontificado
máximo, augusto.

tu és o eleito
de júpiter, tal
como és o eleito
de roma, ó
imperador!

e, visto que o mestre dos relâmpagos
não tem já um sacerdote na
cidade para transmitir a sua
vontade, sou eu, o primeiro áugure,
que te abençoo em seu nome.

agora, e só agora, augusto,
sucedes verdadeiramente
a júlio césar.
possas tu ser
um pontífice
máximo tão
digno e piedoso
como ele!
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toda a cidade
as viu!

Viva o novo
Pontífice Máximo!

Viva
Roma!
Graças sejam
dadas aos
Deuses!

Viva
Augusto!
Júpiter
está
connosco!

Glória
ao nosso
imperador!

césar!

césar!

lívia exulta!

se me tivessem previsto
isso quando venci marco
antónio e cleópatra
em Áccio, nunca
teria acreditado.

mas tu, alix, não sorris? no
entanto, o nosso querido imperador
reuniu enfim todos os poderes!

nunca mudarás,
alix.

dir-se-ia que a eleição
de augusto para o sumo
pontificado lhe dá ainda mais
prazer do que ao próprio!

eu sei, agripa...
mas que um único
homem seja senhor
absoluto do império,
mesmo sendo meu
amigo, não é o que
desejo para roma.

tito, sabes que as más-línguas dizem que lépido
não morreu no seu leito como o chora por
todo o lado o seu filho, mas sim assassinado...

cala-te, khephren! se enak, teu
pai, ainda cá estivesse, detestaria
ouvir-te repetir tais estupidezes!
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ó augusto!
tenho um favor
a pedir-te.

há pouco, disse-te que já não tínhamos
flâmine dial, o sacerdote de júpiter... o teu
tio-avô, júlio césar, quando era pontífice
máximo, inquietou-se com a situação.

aliás, em jovem, tentara fazer-se
nomear para esse sacerdócio.

não façamos o senado
esperar demasiado,
minha cara.

infelizmente,
depois de se
tornar senhor
de roma, não
teve tempo para
o restabelecer.

tu, augusto, deves
saber onde reside
o teu dever.

lépido, de seguida,
nunca quis dar
‑me ouvidos.

mas vem ver-me um dia com
mais calma no palatino
e falaremos disso...

viva o nosso novo
pontífice máximo!
avé,
augusto!

não estou ao
corrente de todas
as promessas de
césar, velho...
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meus amigos, conto
convosco à minha
volta no senado...

nasci para brandir armas, e não para
escutar discursos intermináveis...
está bem,
porque és tu
que mo pedes,
octávio.

meu pobre agripa, que
farias tu se os deuses
chamassem a si o imperador
e tivesses de lhe suceder?

o meu sogro ainda
estará entre
nós por muitos
anos, lívia!

e até lá, os meus
filhos, seus netos,
serão homens:
um deles é que
lhe sucederá.
esperemos que sim...
mas vejo que outras crianças
já cresceram bastante!

sim, já vai sendo tempo de
tito e khephren descobrirem
que existe algo além da vida
aconchegada de roma.

agripa aceitou
levá-los consigo
para a campânia.

verás, alix. eles
agora não querem
ir, e daqui a seis
meses não vão
querer voltar.
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23 de março.
campânia.

está ali!

é nosso!

caramba, há
três horas que
ele diz isto!

ainda por
cima, alertou
os outros!

tanto pior
para eles, o
cervo é nosso!

han...

vejam bem como eu
faço, rapazes!

por fim!
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rhhah! não posso mais... ainda me
vai doer tudo durante três dias.

também a mim... mas não há
mais nada que fazer por
aqui. e sempre prefiro caçar
do que estudar na villa.

então, felizmente que não vos levei
comigo em campanha no danúbio!

parem de se lamuriar
e venham tomar banho!
a água está boa!

dariam em
doidos, num
acampamento!

ah, sabe
tão bem!

com todo
o prazer!

boa?! mas
está gelada!
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não está
nada! vamos,
um pouco de
coragem!

não sabem
aproveitar
aquilo que
é bom.

é isso,
é isso...

se isto é uma brincadeira
para nos fazer entrar
na água...

era a voz
de agripa!

desapareceu
por trás da
curva do rio!

12

sa...
sangue?!

Agripa!

que
horror!

Agripa!

por todos
os deuses!

não...

vai atacar-nos!

a águia?! tem...
tem garras
de ouro!

é gigantesca! foi
júpiter que a enviou!

júpiter matou
agripa!
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