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eu sei o que querem, mas não o terão! a 
partir de agora, as vossas escrituras 

sagradas pertencem ao imperador!

não é o teu bárbaro 
romano que vai ditar 
a lei aqui na grécia!

Esparta! 
Esparta!

Esparta! 
Esparta!

grécia, 12 de 
julho a. c.

Por Roma!

Esparta! Esparta!
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atenas. um mês depois.

também eu, 
numa!

os teus filhos 
têm sorte, alix.

gostaria de sentir de novo a alegria 
de descobrir pela primeira vez 

a acrópole e o pártenon.

que pena o enak não 
ter vindo contigo... 
ficou por roma?

não, voltou 
para o egito...

já não aguentava a 
dureza do khephren 

a seu respeito. preferiu 
a solidão do deserto...

já viste estas ruínas todas 
calcinadas na base, tito?

achas que datam da conquista 
da cidade por sila?
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xanthos?

tito! khephren! vejam onde estão, 
em vez de darem à língua.

sim, como o egito, e como as 
outras províncias...

é magnífico!

sim, as suas legiões 
destruíram atenas...

praticamente só 
a acrópole foi 

poupada.

os teus avós foram... 
morreram durante 

o cerco à cidade?

não, eram espartanos...

mas depois da guerra foram 
feitos escravos... a grécia 

sofreu muito!

foi fídias, ele 
mesmo, que 

esculpiu esta 
estátua de atena!



6

numa!... como é que o alix 
pôde fazer ‑nos hospedar 

em casa deste pirata?

preferia acampar fora 
da cidade com o resto 

da nossa escolta.

se atenas não tivesse pegado 
em armas ao lado de marco 

antónio, numa ainda seria um 
fugitivo.

adquiriu a sua cidadania grega reconciliando a cidade 
com augusto após a última guerra civil...

pfff!...

então, khephren, estás 
a falar de um dos 
magistrados mais 

importantes de atenas.

ainda é o mesmo 
homem, metade 
espião, metade 

bandido.

que maravilha, 
este friso!

se tivesse outra 
vida, consagrá‑

‑la ‑ia ao estudo 
destas histórias 

em imagens.

custa ‑me 
imaginar ‑te um 
erudito, numa!

prefiro ver ‑te 
como um homem bem 
informado acerca 

das cidades gregas e 
daquilo que as agita.
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eis o que me traz aqui.

há rumores de que encontraram lanças espartanas 
nos cadáveres e o número «300» gravado 

em grego sobre o peito de atílio.

pois, são muitos indícios 
contra esparta... 

demasiados, na verdade.

«300» como os 300 espartanos de leónidas 
que enfrentaram 200 000 persas nas termópilas 

e deram a vida para salvar a grécia.

alix, esses livros são meras 
compilações de oráculos de apolo 

incompreensíveis.

há muito que ninguém 
se interessa por eles.

aquele que matou o agente do 
imperador fê ‑lo, seguramente, 

para o provocar.

e isso só os espartanos 
são suficientemente 
loucos para fazer!

o tirano euricles é um velho 
aliado de augusto: conhece bem 

o custo de virar ‑se contra 
roma.

enviou marco atílio a delfos, 
mas ele foi morto no caminho de

regresso e a sua 
preciosa carga 

desapareceu.

augusto pretende reunir todos os livros 
sibilinos do império no templo de apolo 

palatino, em roma.

estou a par disso.


